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 خُطْبةُ اَلْمَؤلِِّف
 ِبســِم اَللَِّه اَلرحمـِن اَلرِحيـِم

 
   فَقِِّه مِللَِّه اَلْم دميِن           اَلْحخَلِْقـِه ِفـي اَلـد ِمـن شَاء ن ،

والصالةُ والسالم علَى نَِبينَا محمٍد االمين اَلْمَؤيِد ِبِكتَاِبِه اَلْمِبيِن          
،ِعينمِبِه َأجحصِلِه ولَى َأهعِتيِن وِلِه اَلْمبِك ِبحستَماَلْم.  

دعبو:  
   ِبخَلَِدي َأن نَحس ـ    فَقَد كَـاِفي  " َأخْتَِصر ِكتَاِبي اَلْمسمى ِب

اَلْكَاِئن ِفي ِفقِْه اَالماِم َأحمد بِن حنْبٍل اَلصاِبِر ِلحكْـِم          " اَلْمبتَِدي
ويسهَل ِحفْظُـه   ، ِليقْرب تَنَاولُه علَى اَلْمبتَِدِئين     ؛ اَلْمِلِك اَلْمبِدي   

   اِغِبينلَى اَلرع ،و     لَى اَلطَّاِلِبينع همجِقلَّ حي ،  تُهيمسو" رَأخْص
النِّي لَم َأِقفْ علَى َأخْصر ِمنْه جاِمٍع ِلمسـاِئِلِه         ؛ " اَلْمخْتَصراِت

واَللَّه َأسَأُل َأن ينْفَع قَاِرِئيِه وحاِفِظيـِه  ، ِفي ِفقِْهنَا ِمن اَلْمَؤلَّفَاِت   
وَأن يجعلَـه خَاِلصـا     ،  ِإنَّه جِدير ِبِإجابِة اَلـدعواِت       ونَاِظِريِه

ومـا تَـوِفيِقي    ، مقَربا ِإلَيِه ِفي جنَّاِت اَلنَِّعيِم      ، ِلوجِهِه اَلْكَِريِم   
 .علَيِه تَوكَّلْتُ وِإلَيِه ُأِنيب، واعِتصاِمي ِإال ِباَللَِّه 



 

 

  ِ ِكتَاِب اَلطَّهارِة 
 

   اَلِْمياه ثَالثَةٌ
وهو اَلْباِقي علَى ِخلْقَِتِه وِمنْه مكْروه      ، طَهور  : اَالوُل

ويِزيُل اَلْخَبثَ  ، كَمتَغَيٍر ِبغَيِر مماِزجٍ  ومحرم ال يرفَع اَلْحدثَ         
 ، ِبْئِر النَّاقَِة ِمن رغَيو ُُ َِوبغْصاَلْم وهو ََََِودثَم.  

، وال يِزيُل اَلْخَبـثَ     ، طَاِهر ال يرفَع اَلْحدثَ     : اَلثَّاِني
وهو اَلْمتَغَير ِبمماِزٍج طَاِهرٍ  وِمنْه يِسير مستَعمٌل ِفـي رفْـِع            

  .حدثٍ 
ـ   ، نَِجس يحرم ِاسِتعمالُه مطْلَقًا     : اَلثَّاِلثُ ا تَغَيم وهو ر

            ِسيري وهِرِه وا ِفي غَيالقَاه ِحلِّ تَطِْهيرٍ  َأوِر مٍة ِفي غَياسِبنَج
ِ  والْكَِثير قُلَّتَاِن      ،  وهما ِماَئةُ ِرطٍْل وسبعةُ    ، والْجاِري كَالراِكِد

 شِْقيمِرطٍْل ِبالد عبسطَاٍل وا، َأرمونَها دم ِسيرالْيو.  

 ِةطَهةُ اَآلِنيار  
          كُـوني ِإال َأن الُهمِتعاسو ِاتِّخَاذُه احبكُلُّ ِإنَاٍء طَاِهٍر ي

لَِكن تُباح ضبةٌ يِسـيرةٌ     ، َأو ِفضةً َأو مضببا ِبَأحِدِهما      ، ذَهبا  
وِثيابهم ، فَّاٍر  ِمن ِفضٍة ِلحاجةٍ  وما لَم تُعلَم نَجاستُه ِمن آِنيِة كُ          



 

 

وال يطْهر ِجلْد ميتٍَة ِبِدباغٍ  وكُلُّ َأجزاِئها نَِجسـةٌ ِإال           ، طَاِهرةٌ  
 .شَعرا ونَحوهَِ ُُ والْمنْفَِصُل ِمن حي كَميتَِتِه

 ارمِتجاالسو اءِتنْجاَالس  
ال اَلريح والطَّـاِهر    اَالسِتنْجاء واِجب ِمن كُلِّ خَاِرٍج إِ     

ِبسِم اَللَِّه اَللَّهـم    :  وغَير اَلْملَوِثِ  وسن ِعنْد دخُوِل خَالٍء قَولُ       
             وجٍ  ِمنْـهخُـر ـدعباِئِث  والْخَبِث واَلْخُب ِمن وذُ ِبكِإنِّي َأع  :

"انَكنِّي" "غُفْرع بِللَِّه اَلَِّذي َأذْه دمافَاِنياَلْحعاَالذَى و ".  
وتَقِْديم ِرجِلِه اَلْيسرى دخُوال    ، وتَغِْطيةُ رْأٍس وانِْتعاٌل    

عكْس مسـِجٍد   ، والْيمنَى خُروجا   ، واعِتماده علَيها جلُوسا    ، 
وٍل وطَلَب مكَاٍن رخْوٍ  ِلب    ، وبعدٌ  ِفي فَضاٍء     ، ونَعٍل ونَحِوِهما   

ومسح اَلذِّكِْر ِبالْيِد اَلْيسرى ِإذَا ِانْقَطَع اَلْبوُل ِمن َأصِلِه ِإلَـى           ، 
  .ونَتْره ثَالثًا، رْأِسِه ثَالثًا 

 وكَالم  -تَعالَى  -وكُِره دخُوُل خَالٍء ِبما ِفيِه ذَكَر اَللَِّه        
وبوٌل ِفـي  ، نُو ِمن اَالرِض ورفْع ثَوٍب قَبَل د  ، ِفيِه ِبال حاجٍة    
واسِتقْباُل اَلنَّيريِن  ، ومس فَرٍج ِبيِميٍن ِبال حاجٍة      ، شَقٍّ  ونَحِوِه    

ولُبثٌ فَـوقَ   ، ِ وحرم ِاسِتقْباُل ِقبلٍَة واسِتدبارها ِفي غَيِر بنْياٍن         
ِ  وتَحـتَ شَـجرٍة       وبوٌل ِفي طَِريٍق مس   ، اَلْحاجِة   لُوٍك ونَحِوِه

  .مثِْمرٍة ثَمرا مقْصودا



 

 

ويجوز اَالقِْتصـار   ، وسن ِاسِتجمار ثُم ِاسِتنْجاء ِبماٍء      
وال يِصح ِاسـِتجمار    ، لَِكن اَلْماء َأفْضُل ِحينَِئٍذ     ، علَى َأحِدِهما   

   اٍح يبـاٍم          ِإال ِبطَاِهٍر مطَعظْـٍم وعثٍ  ووِبر مرحنَقٍّ  واِبٍس م
وشُِرطَ لَه عدم تَعدي خَـاِرٍج      ، وِذي حرمةٍ  ومتَِّصٍل ِبحيواٍن      

ُُ ٍَِة فََأكْثَرنَقِّياٍت محسثَالثُ مِةِ  واداَلْع ِضعوم.  

 هاِبعتَوو اكواَلس  
ِإال ِلصـاِئٍم بعـد     ، لْعوِد  كُلَّ وقْـٍت      يسن اَلسواك ِبا  

ُُ َِهكْراِل فَيوِوِه. اَلزنَحِرِ  فٍَم وتَغَيا وِوهنَحالٍة وص ِعنْد تََأكَّديو.  
، وِفي طُهٍر وشَـْأِنِه كُلِّـِه       ، وسن بداءةٌ ِبااليمِن ِفيِه     

، ونَظَر ِفي ِمرآٍة    ،  كُلِّ عيٍن ثَالثًا     واكِْتحاٌل ِفي ، وادهان ِغبا   
  بتَطَيظُفٍُر        ، و تَقِْليمفُّ شَاِربٍ  وحادٌ  ودِتحِاسنَتْفُ ِإِبطٍ    ، وو

ويِجب ِختَـان   ، وثَقْب ُأذُِن صِبي    ، وكُِره قَزعٌ  ونَتْفُ شَيٍب      
ويكْره ، ويسن قَبلَه   ،  اَلضرِر   بعيد بلُوٍغ مع َأِمنِ   "ذَكٍَر وُأنْثَى   

 .ساِبع ِوالدِتِه وِمنْها ِإلَيِه

 نَنُهسوِء وضاَلْو وضفُر  
  :فُروض اَلْوضوِء ِستَّةٌ

غَسُل اَلْوجِه مع مضمضٍة واسِتنْشَاٍق ، وغَسُل اَلْيديِن        



 

 

وتَرِتيـب  ،  اَلرْأِس مـع اَالذُنَـيِن       والرجلَيِن ومسح جِميعِ  ، 
  .ومواالةٌ

والنِّيةُ شَرطٌ ِلكُلِّ طَهارةٍ  شَرِعيٍة غَير ِإزالَِة خَبـٍث ،           
  .وغُسِل ِكتَاِبيةٍ  ِلِحلِّ وطْءٍ  ومسِلمٍة ممتَِنعٍة

     متَيٍل وغُسوٍء وضةٌ ِفي واِجبةُ وِميالتَّسو   يدِل يغَسٍم و
  .قَاِئٍم ِمن نَوِم لَيٍل نَاِقٍض ِلوضوءٍ  وتَسقُطُ سهوا وجهال

وبداءةٌ ِبغَسِل يِدي   ، وِسواك  ، وِمن سنَِنِه ِاسِتقْباُل ِقبلٍَة     
مضـٍة  وِبمض، ويِجب لَه ثَالثًا تَعبدا     ، غَيِر قَاِئٍم ِمن نَوِم لَيٍل      

وتَخِْليُل شَعٍر كَِثيـفٍ      ، فَاسِتنْشَاٍق ومبالَغَةٌ ِفيِهما ِلغَيِر صاِئٍم      
  .وكُِره َأكْثَر، ثَاِنيةٌ وثَاِلثَةٌ ] وغسلَةٌ [واالصاِبِع 

وسن بعد فَراِغِه رفْع بصِرِه ِإلَى اَلسماِء وقَـوُل مـا           
اَللَّهو  ََََِدرولَمَأع .  

  اَلْمسح علَى اَلْخُفَّيِن والْجِبيرِة والْعماِئِم 
ِ  وِعمامِة ذَكٍَر محنَّكٍَة          يجوز اَلْمسح علَى خُفٍّ ونَحِوِه

َ  وعلَـى         ، َأو ذَاِت ذَُؤابٍة     َََِلُـوِقِهنتَ حٍة تَحارداٍء مِر ِنسخُمو
وِإن جاوزتْـه َأو    ، ز قَدر اَلْحاجِة ِإلَى حلِّهـا       جِبيرٍة لَم تُجاوِ  

فَِإن خَـافَ اَلضـرر     ، وضعها علَى غَيِر طَهارٍة لَِزم نَزعها       
  ممةٍ    ، تَيارلَى طَهٍة عوعضوِح مسم عاٍص   . معو ِقيمم حسميو



 

 

يوما ولَيلَةً ، ومساِفر سفَر قَصـٍر       ِبسفَِرِه ِمن حدٍث بعد لُبٍس      
  .ثَالثَةً ِبلَياِليها

َ  فَكَمِقيٍم            َََِكَسع َأو َأقَام فٍَر ثُمِفي س حسم شُِرطَ ، فَِإنو
، تَقَدم كَماِل طَهارةٍ  وستْر ممسوٍح محلَّ فَرٍض وثُبوتُه ِبنَفِْسِه           

  .ٍي ِبِه عرفًا وطَهارتُه وِإباحتُهوِإمكَان مشْ
وَأكْثَِر ظَاِهِر قَـدِم    ، ويِجب مسح َأكْثَِر دواِئِر ِعمامٍة      

وجِميع جِبيرٍة ، وِإن ظَهر بعض محلِّ فَرٍض أو تمتْ          ، خُفٍّ  
 .اَلْمدةُ استَْأنَفَ اَلطَّهارةَ

  نَواِقض اَلْوضوِء 
  :نَواِقض اَلْوضوِء ثَماِنيةٌ

           ِن ِمـنـدِة اَلْبِقيب ِمن خَاِرجطْلَقًا وِبيٍل مس ِمن خَاِرج
بوٍل وغَاِئٍط وكَِثيِر نَجِس غَيِرهم وزواُل عقٍْل ِإال يِسير نَـوٍم           

ـ            ، والـردةُ   ، ٍل  ِمن قَاِئٍم َأو قَاِعدٍ  وغُسُل ميتٍ  وَأكُْل لَحِم ِإِب
ومس فَرِج آدِمي متَِّصـلٍ   ، وكُلُّ ما َأوجب غُسال غَير موٍت    

َأو حلْقَِة دبِرِه ِبيٍد ، ولَمس ذَكٍَر َأو ُأنْثَى اَالخَر ِلشَـهوةٍ  ِبـال               
  .ون سبٍعال ِلشَعٍر وِسن وظُفٍْر وال ِبها وال من د، حاِئٍل ِفيِهما 

ومن شَـك ِفـي     ، وال ينْتَِقض وضوء ملْموٍس مطْلَقًا      
  .طَهارٍة َأو حدٍث بنَى علَى يِقيِنِه



 

 

، وحرم علَى محِدٍث مس مصحٍف وصالةٌ وطَـوافٌ         
      ِوِهِ  ذَِلكنَحنٍُب ولَى جعآٍن    ، وِة قُرةُ آياءِقرـث   ، ولُبِفـي   و ٌ

 .مسِجٍد ِبغَيِر وضوٍء

 هاِبعتَوِل واتُ اَلْغُسوِجبم  
  :موِجباتُ اَلْغُسِل سبعةٌ

خُروج اَلْمِني ِمن مخْرِجِه ِبلَذٍَّة وانِْتقَالُهَِ ُُ وتَغِْييب حشَفَة         
وِإسالم كَاِفٍر  ، ٍل  ٍ ِفي فَرٍج َأو دبٍر ولَو ِلبِهيمٍة َأو ميٍت ِبال حائِ          

  .وِنفَاس، وحيض ، وموتٌ ، 
واسِتسقَاءٍ  وجنُوٍن   ، وكُسوٍف  ، وِعيٍد  ، وسن ِلجمعٍة   

وِإحراٍم ، واسِتحاضٍة ِلكُلِّ صالٍة    ، وِإغْماٍء ال ِاحِتالم ِفيِهما     ، 
، وطَواِف ِزيارٍة   ، ٍف ِبعرفَةَ   ووقُو، وحرِمها  ، ودخُوِل مكَّةَ   ، 

  ورمِي جماٍر، ومِبيٍت ِبمزدِلفَةَ ، ووداٍع 
ال جنَابـٍة ِإذَا    ، وتَنْقُض اَلْمرَأةُ شَعرها ِلحيٍض وِنفَاٍس      

ولَهتْ ُأصور.  
    دٌؤ ِبمضتَو نسافٌ        ، وـرِإس كُِرهاعٍ  واٌل ِبصاغِْتسو

اوتَفَعَأطْلَقَ ِارثِِِ وداَلْح ِن َأوثَيداَلْح فْعِل رى بالغُسنَو إن.  
والْوضوء الكٍْل وشُـرٍب    ، وسن ِلجنٍُب غَسُل فَرِجِه     

وكُِره نَوم جنٍُب   ، ومعاودِة وطٍْء ، والْغُسُل لَها َأفْضُل       ، ونَوٍم  



 

 

 .ِبال وضوٍء

  يمم وتَواِبعهاَلتَّ 
            ـِدمِإذَا ع ـارغُب اٍح لَهبورٍ  ماٍب طَهِبتُر مماَلتَّي ِصحي

َأو طَلَِبِه ضرر   ، َأو ِخيفَ ِباسِتعماِلِه    ، اَلْماء ِلحبسٍ  َأو غَيِرِه      
ـ     ، ِببدٍن َأو ماٍل َأو غَيِرِهما       فْعا يكُلِّ م نُل عفْعيـاِءِ     وُل ِبالْم

هرغَي ُأِبيحضٍَََََِ وقْتُ فَرخََل وٍن ِإذَا ددِر بلَى غَيٍة عاسى نَجِسو.  
ممتَي ثُم لَهمتَعِاس تَهاركِْفي طَهال ي اءم دجو ِإنو.  

لْماِء ِإن لَم يمِكن مسحه ِبا    ، ويتَيمم ِللْجرِح ِعنْد غَسِلِه     
ِحيحغِْسُل اَلصيو.  

ادَأع ممتَيِهِ  ولَيع تَهرقُد نَِسي طٌ فَِإناِء شَراَلْم طَلَبو.  
هوضفُرِهِه   : وجو حسيـِه     ، مكُوع ِه ِإلَييديِفـي  ، وو

  .َأصغَر تَرِتيب ومواالةٌ َأيضا
وال يصلِّي ِبـِه    ، ٌ  ِلما يتَيمم لَه      وِنيةُ اَالسِتباحِة شَرط  

، ويبطُُل ِبخُـروِج اَلْوقْـِت      . ِإن نَوى نَفْال َأو َأطْلَقَ    ، فَرضا  
وسـن  . وِبوجوِد ماٍء ِإن تَـيمم ِلفَقْـِدهِ      ، ومبِطالِت اَلْوضوِء   

  .ِلراِجيِه تَْأِخير الِخِر وقِْت مخْتَاٍر
نما      ومالُهمـِتعِاس ِكنْـهمي لَـم َأو ابالتُّرو اءاَلْم ِدمع 

ويقْتَِصـر  ، وال ِإعادةَ ، صلَّى اَلْفَرض فَقَطْ  علَى حسِب حاِلِه  



 

 

 .وال يقْرُأ ِفي غَيِر اَلصالِة ِإن كَان جنُبا، علَى مجِزٍئ 

  طَهارةُ اَألرِض والثِّياِب  
تَطْهر َأرض ونَحوها ِبِإزالَِة عيِن اَلنَّجاسـِة وَأثَِرهـا         

، وقَيُئه يغْمره ِبِه    ، وبوُل غُالٍم لَم يْأكُْل طَعاما ِبشَهوٍة       ، ِبالْماِء  
ِ  ِفي نَجاسـِة       ، وغَيرهما ِبسبِع غَسالٍت     َأحدها ِبتُراٍب ونَحِوِه

وال يضر بقَاء لَوٍن َأو ِريٍح َأو       ،  وِخنِْزيٍر فَقَطْ مع زواِلها      كَلٍْب
وكَذَا دنُّهـا ال    ، هما عجزا وتَطْهر خمرةٌ ِانْقَلَبتْ ِبنَفِْسها خَال        

  .دهن ومتَشَرب نَجاسةً 
        ِسـيِر دي نوٍم عطْعماِئٍع وِر مِفي غَي ِفيعٍم نَِجـٍس   و

وما ال  ، ونَحِوِهِ  ِمن حيواٍن طَاِهٍر ال دم سِبيٍل ِإال ِمن حيٍض            
وقَمٌل وبراِغيثُ وبعوض ونَحوها طَـاِهرةٌ      ، نَفْس لَهَِ ُُ ساِئلَةٌ     

    ِكرسم اِئعمطْلَقًا وـ ، م وقَ وما ال يْؤكَُل ِمن طَيٍر وبهاِئم ِمما فَ
، ولَبن ومِني ِمن غَيـِر آدِمـي وبـوٌل وروثٌٍ           ، اَلِْهر ِخلْقَةً   

وِمنْه طَاِهرةٌ  كَِمما ال     ، ونَحوها ِمن غَيِر مْأكُوِل اَللَّحِم نَِجسةٌ       
ويعفَى عن يِسيِر ِطيِن شَاِرٍع عرفًـا ِإن عِلمـتْ        . دم لَه ساِئلٌ  

نَجِإال فَطَاِهرو تُهاس. 



 

 

  فَصٌل ِفي اَلْحيِض 
وال بعد خَمِسين سنَةً  وال قَبـَل        ، ال حيض مع حمٍل     

ِع ِسِنيناِم ِتستَم.  
          ِسـتٌّ َأو هغَاِلبو شَرةَ عسخَم هَأكْثَرلَةٌ ولَيو موي َأقَلُّهو

  عبس ،    نيٍر بَأقَلُّ طَهو    شَرِن ثَالثَةَ عتَيضيالكْثَِرِه   ، ح دال حو
ويلْزمها قَضاُؤهَِ ُُ ويِجب    ، وحرم علَيِهما ِفعُل صالٍة وصوٍم      ، 

وتُباح اَلْمباشَـرةُ   ، ِبوطِْئها ِفي اَلْفَرِج ِدينَار َأو ِنصفُهَِ ُُ كَفَّارةً         
ونَها دِفيم.  

الْملِّي        وتُصتَغْتَِسُل و ثُم َأقَلَّه ِلسَأةََِ ُُ تَجتَدب ،    لَـم فَـِإن
        ا ِإذَا ِانْقَطَعضلَتْ َأيِاغْتَس ها َأكْثَرهمد اِوزجثَالثًا   ، ي رتَكَر فَِإن

 َأو لَم يعد  ، وِإن َأِيستْ قَبلَه    ، فَهو حيض تَقِْضي ما وجب ِفيِه       
وصلُح ، وِإن جاوزه فَمستَحاضةٌ تَجِلس اَلْمتَميز ِإن كَان        ، فَال  

وِإال َأقَلَّ اَلْحيِض حتَّى تَتَكَرر ِاسِتحاضتُها      ، ِفي اَلشَّهِر اَلثَّاِني    
  ثُم غَاِلبه

ا ونَحوهـا   ويلْزمه، ومستَحاضةٌ معتَادةٌ تُقَدم عادتَها     
          ءشَي جخَر الٍة ِإنِلكُلِّ ص وءضالْوو هبصعلِّ وحُل اَلْمغَس ،

  .وحرم وطُْؤها ِإال مع خَوِف اَلزنَا، وِنيةُ اَالسِتباحِة 
والنَّقَاء زمنُه طُهرٌ     ، وَأكْثَر مدِة اَلنِّفَاِس َأربعون يوما      



 

 

 .وهو كَحيٍض ِفي َأحكَاِمِه غَير ِعدٍة وبلُوغٍ ، ره اَلْوطْء ِفيِه يكْ



 

 

  ِكتَاب اَلصالِة 
تَِجب اَلْخَمس علَى كُلِّ مسـِلٍم مكَلَّـفٍ  ِإال حاِئضـا            

  اءنُفَسلَى          ، وعزٍ  ويمِر مِغيٍر غَيال صنُوٍن وجم ِمن ال تَِصحو
ِليٍع     وبا ِلسِبه هرشْـٍر      ، ِه َأما ِلعِكهلَى تَرع هبرضو ،  مـرحيو

، تَْأِخيرها ِإلَى وقِْت اَلضرورِة ِإال ِممن لَـه اَلْجمـع ِبِنيِتـِه             
 .وجاِحدها كَاِفر، ومشْتَِغٌل ِبشَرٍط لَها يحصُل قَِريبا 

  األذان واالقامة 
ان واالقَامةُ فَرضا ِكفَايٍة علَى اَلرجاِل اَالحـراِر        اَالذَ

  .اَلْمِقيِمين ِللْخَمِسِ  اَلْمَؤداِة والْجمعِة
و ال يِصح ِإال مرتَّبا متَواِليا منِْويا ِمن ذَكٍَر مميٍز عدل           

      ِر فَجقِْت ِلغَياَلْو دعبا وظَاِهر لَوتًا َأِمينًـا       ٍ ويص نُهكَو نسرٍ  و
  عاِلما ِبالْوقِْتِ 

وَأقَام ِلكُـلِّ   ، ومن جمع َأو قَضى فَواِئتَ َأذَّن ِلالولَى        
  .صالِة

ِ  ِسـرا ِإال ِفـي             وسن ِلمَؤذٍِّن وساِمِعِه متَابعةُ قَوِلـِه
، َ  وِفي اَلتَّثِْويِبِ  صدقْتَ وبـررتَ         اَلْحوقَلَةََََِ: فَيقُوُل، اَلْحيعلَِة  

    لَى اَلنَِّبيالةُ عالصو- المِه اَلسلَياِغِه    -عفَر دعـا    ،  بُل مقَـوو



 

 

اءعالدو  ََََِدرو.  
وحرم خُروج ِمن مسِجٍد بعده ِبـال عـذْرٍ  َأو ِنيـِة             )
 .(رجوٍع

   اَلصالِة والْمباِحثُ اَلْمتَعلِّقَةُ ِبهاشُروطُ ِصحِة 
  :شُروطُ ِصحِة اَلصالِة ِستَّةٌ
فَوقْـتُ  ، ودخُوُل اَلْوقْـِت    ، طَهارةُ اَلْحدِث وتَقَدمتْ    

اَلظُّهِر ِمن اَلزواِل حتَّى يتَساوى منْتَِصب وفَيُؤه ِسـوى ِظـلِّ           
  .اَلزواِلِ 

ويِليه اَلْمخْتَار ِللْعصِر حتَّى يِصير ِظلُّ كُلِّ شَيٍء ِمثْلَيِه         
ويِليـه  ، والضرورةُ ِإلَـى اَلْغُـروِب      ، ِسوى ِظلِّ اَلزواِل    ، 

      رماَلشَّفَقُ اَالح ِغيبتَّى يح غِْربِللِْعشَـاِء     ، اَلْم خْتَـاراَلْم هِلييو
، والضرورةُ ِإلَى طُلُوِع فَجـٍر ثَـاٍن        ، لَّيِل اَالوِل   ِإلَى ثُلُِث اَل  

  .ويِليه اَلْفَجر ِإلَى اَلشُّروِق
لَِكن يحرم تَْأِخيرها   ، وتُدرك مكْتُوبةٌ ِبِإحراٍم ِفي وقِْتها      

 يغِْلب علَـى    وال يصلِّي حتَّى يتَيقَّنَهَِ ُُ َأو     ، ِإلَى وقٍْت ال يسعها     
  .ويِعيد ِإن َأخْطََأ، ظَنِِّه دخُولُه ِإن عجز عِن اَلْيِقيِن 

ومن صار َأهال ِلوجوِبها قَبَل خُروِج وقِْتها ِبتَكِْبيـرٍة         
  تْها   ، لَِزملَها قَبهِإلَي عمجا يماِئـتَ      . وفَو ـاءا قَضرفَو ِجبيو



 

 

تَّبرم               ٍة َأواِضـرتَ حخْـشَ فَـوي َأو  َ َََِنْسي َأو ررتَضي ا لَما م
  .ِاخِْتياِرها

وِفـي  ، ويِجب حتَّى خَاِرجها    ، ستْر اَلْعورِة   : اَلثَّاِلثُ
  .وِفي ظُلْمٍة ِبما ال يِصفُ اَلْبشَرةَ، خَلْوٍة 

ةٍ  وَأمٍة مـا بـين سـرٍة         وعورةُ رجٍل وحرٍة مراهقَ   
وكُلُّ اَلْحرِة عورةٌ ِإال    ، وابِن سبٍع ِإلَى عشٍْر اَلْفَرجاِن      ، وركْبٍة  

  .وجهها ِفي اَلصالِة
ومِن ِانْكَشَفَ بعض عورِتِه وفَحشَ َأو صلَّى ِفي نَجٍس         

      ةً  َأعقْعب ا َأوبٍب ثَوغَص َأو  لٍّ نَِجـٍس       ، ادحِفي م ِبسح نال م
  .ال يمِكنُه اَلْخُروج ِمنْه) َأو غَصٍب (

اِبعب        : اَلرثَوٍن ودا ِفي بنْهع فُوعِر مٍة غَياسنَج ِتنَابِاج
  .ٍ وبقْعٍة مع اَلْقُدرِةِ 

      رتَضٍس وِبنَج خَاطَه َأو هظْمع ربج نمو    ر ِبقَلِْعِه لَـم
 ِجبي ،مغَطِِّه اَللَّحي لَم ِإن ممتَييو.  

وال تَِصح ِبال عذٍْر ِفي مقْبرٍة وخَالءٍ  وحماٍم وَأعطَاِن          
  ِإِبلٍ  ومجزرةٍ  ومزبلٍَة وقَاِرعِة طَِريقٍ  وال ِفي َأسِطحِتها

اُل  : اَلْخَاِمسِتقْبلَِة  ِاساِجزٍ       ، اَلِْقبوِنِه ِإال ِلعِبد ال تَِصحو
، وفرض قَِريٍب ِمنْها ِإصـابةُ عيِنهـا        . ومتَنَفٍِّل ِفي سفٍَر مباحٍ   



 

 

ويعمُل وجوبا ِبخَبِر ِثقٍَة ِبيِقـينٍ  وِبمحاِريـِب         ، وبِعيٍد ِجهِتها   
  ِلِمينستْ   ، اَلْمهِإِن ِاشْتَبو      قلَّدا واِرفٌ ِبَأِدلَِّتهع دتَهفَِر ِاجِفي اَلس

 عا مِدِهملَّى ِبال َأحص ِإن هرِة (غَيرطْلَقًا) اَلْقُدى مقَض.  
اِدسةُ  : اَلسـا       ، اَلنِّينَتُهقَارم نسنَةٍ  ويعم ِيينتَع ِجبفَي
  .تَقِْديمها علَيها ِبيِسيٍروال يضر ، ِلتَكِْبيرِة ِإحراٍم 

، وِلمْؤتَم ِانِْفـراد ِلعـذٍْر      ، وشُِرطَ ِنيةُ ِإمامٍة واْئِتماٍم     
ال عكْس ِإن نَوى ِإمـام      ، وتَبطُُل صالتُه ِببطْالِن صالِة ِإماِمِه      

اداَالنِْفر. 

  باب ِصفَِة اَلصالِة  
يها متَطَهرا ِبسِكينَةٍ  ووقَاٍر مع قَوِل ما        يسن خُروجه ِإلَ  

 ََََِدرو.  
قَد قَامتْ  : "فَغَير مِقيٍم ِإلَيها ِعنْد قَوِل مِقيمٍ     ، وِقيام ِإماٍم   

وهو قَاِئم ِفي فَرٍض راِفعا يديـِه       " اَللَّه َأكْبر : "فَيقُوُل، " اَلصالةُ
ِو منِْكبيِهِ  ثُم يقِْبض ِبيمنَاه كُوع يسراه ويجعلُهما تَحتَ          ِإلَى حذْ 
سـبحانَك  :  "وينْظُر مسِجده ِفي كُلِّ صالِتِه ثُم يقُـولُ       ، سرِتِه  

    ِدكمِبحو  َ َََِماَللَّه ،       كـدـالَى جتَعو كمِاس كارتَبو ،   ال ِإلَـهو
غَيكر".  

  .( ِسرا(ثُم يستَِعيذََِ ُُ ثُم يبسِمُل 



 

 

وِفيها ِإحدى عشْـرةَ    ، ثُم يقْرُأ اَلْفَاِتحةَ مرتَّبةً متَواِليةً      
يجهر ِبها ِإمام ومْأموم معـا      " آِمين:  "وِإذَا فَرغَ قَالَ  ، تشديدةً  

  . ِفيما يجهر ِفيِهِفي جهِريٍة وغَيرهما
ويسن جهر ِإماٍم ِبِقراءِة صبٍح وجمعٍة وِعيٍد وكُسوٍف        

ويخَير ، ويكْره ِلمْأموٍم   ، وُأولَيي مغِْرٍب وِعشَاٍء    ، واسِتسقَاٍء  
 هونَحو نْفَِردِح       . مبةً ِفي اَلصورا سهدعُأ بقْري اِل    ثُمِطـو ِمـن

  .والْباِقي ِمن َأوساِطِه، اَلْمفَصِلِ  والْمغِْرِب ِمن ِقصاِرِه 
ثُم يضعهما علَى ركْبتَيِه    ، ثُم يركَع مكَبرا راِفعا يديِه      
     هري ظَهوسياِبِع واَالص تَيجفَرقُوُل، ميـي    : "وبر انحـبس

ثَالثًا  " ِظيِماَلْع ،          ُُ َِـهعِه ميديو هْأسر فَعري اِل ثُمنَى اَلْكَمَأد وهو
ربنَا ولَك اَلْحمـد    : "وبعد ِانِْتصاِبهِ " سِمع اَللَّه ِلمن حِمده   : "قَاِئال

" بعـد   ِمْلء اَلسماِء وِمْلء اَالرِض وِمْلء ما ِشْئتَ ِمن شَيٍء          
ومْأممو" :  دماَلْح لَكنَا وبلَـى        . فَقَطْ" رع دـجسيو ـركَبي ثُـم

  .فَيضع ركْبتَيِه ثُم يديِه ثُم جبهتَه وَأنْفَه، اَالعضاِء اَلسبعِة 
ِ  وسن كَونُه علَى َأطْراِف َأصاِبِعِهِ  ومجافَاةُ عضـديهِ      

: وتَفِْرقَـةُ ركْبتَيـِه ويقُـولُ     ، وبطْنُه عن فَِخذَيِه    ، عن جنْبيِه   
ثُم يرفَـع   ). اَلْكَماِل  (وِهي َأدنَى   ، ثَالثًا  " سبحان ربي اَالعلَى  "

وهـو  ، ثَالثًا  " رب ِاغِْفر ِلي  :  "مكَبرا ويجِلس مفْتَِرشًا ويقُولُ   



 

 

  لُهَأكْم ،    ةَ كَذَِلكاَلثَّاِني دجسيـِه      ، وتَيكْبلَى را عتَِمدعم ضنْهي ثُم
فَيْأِتي ِبِمثِْلها غَير اَلنِّيِة والتحريمِة     ، فَِإن شَقَّ فَِباالرِض    ، ِبيديِه  

  .جِلس مفْتَِرشًاِإن كَان تَعوذَََََِ  ثُم ي، واالسِتفْتَاِح والتَّعوِذ 
وسن وضع يديِه علَـى فَِخذَيـِه وقَـبض اَلِْخنْصـِر           

    نَاهمي ِر ِمنالِْبنْصطَى     ، وساَلْو عا ماِمِهمهِليقُ ِإبتَحو ، تُهِإشَارو
،  اَلْيسرى ِبسبابِتها ِفي تَشَهٍد ودعاٍء ِعنْد ِذكِْر اَللَِّه مطْلَقًا وبسطُ       

اَلسالم ، والصلَواتُ اَلطَّيباتُ   ، اَلتَِّحيات ِللَِّه   : "ثُم يتَشَهد فَيقُولُ  
       كَاتُهربةُ اَللَِّه ومحرو ا اَلنَِّبيهَأي كلَيلَـى    ، ععنَا ولَيع الماَلس

    اِلِحيناِد اَللَِّه اَلصال  ، ِعب َأن دَأشْه      ِإال اَللَّـه ِإلَه  ،   َأن دَأشْـهو
ولُهسرو هدبا عدمحم".  

ثُم ينْهض ِفي مغِْرٍب ورباِعيةٍ  مكَبرا ويصلِّي اَلْباِقي         
ثُم يجِلس متَوركًـا فَيـْأِتي      ، كَذَِلك ِسرا مقْتَِصرا علَى اَلْفَاِتحِة      

اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَـى آِل       : "ثُم يقُولُ ،  اَالوِل   ِبالتَّشَهِد
           ِميـدح ِإنَّك اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبتَ علَّيا صٍد كَممحم

  ِجيدلَـى          ، مكْتَ عارا بٍد كَممحلَى آِل معٍد ومحلَى مع اِركبو
 و اِهيمرِإب     ِجيدم ِميدح ِإنَّك اِهيمرلَى آِل ِإبذَ    ، " عـوتَعي َأن نسو

وِمن ، وِمن عذَاِب اَلْقَبِر  ، َأعوذُ ِباَللَِّه ِمن عذَاِب جهنَّم      : "فَيقُوَل
عـوذُ  اَللَّهم أَ ، ِفتْنَِة اَلْمحيا والْمماِت وِمن ِفتْنَِة اَلْمِسيِح اَلدجاِل        



 

 

وتَبطُُل ِبدعاٍء ِبَأمِر اَلدنْيا ثُم يقُوُل عن       " ِبك ِمن اَلْمْأثَِم والْمغْرمِ   
مرتَّبـا  ، " اَلسالم علَيكُم ورحمـةُ اَللَّـهِ     : "يِميِنِه ثُم ِعن يساِرهِ   

  .معرفًا وجوبا
، وتُجِلس متَربعةً   ،  نَفْسها   لَِكن تَجمع ، وِامرَأةٌ كَرجٍل   

  .َأو مسِدلَةً ِرجلَيها عن يِميِنها وهو َأفْضُل
  .وكُِره ِفيها ِالِْتفَاتٌ ونَحوه ِبال حاجٍة وِإقْعاءٌ 

وعبثٌ  وتَخَصرٌ  وفَرقَعةُ     ، وافِْتراشُ ِذراعيِه ساِجدا    
وتَاِئقًا ِلطَعاٍم ونَحِوِه   ، وكَونُه حاِقنًا ونَحوه    ، ِبيكُها  َأصاِبع وتَشْ 

ِ.  
وصفَّقَتْ ِامرَأةٌ ِبـبطِْن    ، وِإذَا نَابهَِ ُُ شَيء سبح رجٌل       

ويباحَِ ، ويِزيُل بصاقًا ونَحوه ِبثَوِبِه     ، كَفِّها علَى ظَهِر اَالخْرى     
 .ويكْره َأمامه ويِمينَه، يِر مسِجٍد عن يساِرِه ُُ ِفي غَ

  َأركَان اَلصالِة 
شَرةَ ععبا َأركَاِنهلَةُ َأرمجو:  

  امةُ    ، اَلِْقيالْفَاِتحوالتحريمةََِ ُُ و ،  كُوعالراُل ، وِتداالعو
  نْهع ،  ودجالسو ، نْهاُل عِتداالعِن     ، وتَيدجاَلس نيب لُوسالْجو ،

     اَالِخير دالتَّشَهْأِنينَةََِ ُُ والطُّمو ،  تُهِجلْسو ،   لَى اَلنَِّبيالةُ عالصو
 المِه اَلسلَيتَاِن ، عِليمالتَّسو ،ِتيبالتَّرو.  



 

 

  :وواِجباتُها ثَماِنيةٌ
وتَسِبيح ، والتَّسِميعَِ ُُ والتَّحِميد    ، مِة  اَلتَّكِْبير غَير التحري  

مرةً مرةً  والتَّشَهد    ، " رب ِاغِْفر ِلي  :  "وقَوُل، ركُوٍع وسجوٍد   
فَـالركْن  ، والشُّروطُ سنَّةٌ   ، وما عدا ذَِلك    ، وِجلْستُه  ، اَالوُل  

وهقُطَاِن سسطُ ال يالشَّرال وهجا، ا وِبِهم اِجبقُطُ اَلْوسيو. 

  سجود اَلسهِو 
        شَكنَقٍْص وٍة وادِوِ  ِلِزيهاَلس ودجس عشْريال ِفـي   ، و

وهو واِجب ِلما تَبطُُل ِبتَعمِدِهِ  وسـنَّةٌ التْيـاٍن ِبقَـوِل            ، عمٍد  
    هلِِّه سحِر موٍع ِفي غَيشْرا  مـِدِه     ، ومطُُل ِبتَعال تَبو ،  ـاحبمو

  .ِلتَرِك سنٍَّة
ومحلُّه قَبَل اَلسالِم نَدبا ِإال ِإذَا سلَّم عن نَقِْص ركْعـٍة           

وسـهوا  ، وِإن سلَّم قَبَل ِإتْماِمها عمدا بطَلَتْ       . فََأكْثَر فَبعده نَدبا  
  .يبا َأتَمها وسجدفَِإن ذَكَر قَِر

وِإن ، وِإن َأحدثَ َأو قَهقَه بطَلَتْ كَِفعِلِهما ِفي صـلِْبها          
فَبان . َأو تَنَحنَح ِبال حاجة ٍ    ، نَفَخَ َأو ِانْتَحب ال ِمن خَشْيِة اَللَِّه        

كَره بعـد   ومن تَرك ركْنًا غَير التحريمِة فَـذَ      ، حرفَاِن بطَلَتْ   
، شُروِعِه ِفي ِقراءِة ركْعٍة ُأخْرى بطَلَـتْ اَلْمتْـروك ِمنْهـا            

وقَبلَه يعود فَيْأِتي ِبِه    ، وصارتْ اَلَِّتي شَرع ِفي ِقراءِتها مكَانَها       



 

 

 هدعا بِبمةٍ ، وكْعِك رالٍم فَكَتَرس دعبو.  
    نع ضنَه ِإنو        كُـِرهو ُُ َِهوعجر ا لَِزمَل نَاِسيٍد َأوتَشَه

َ  وبطَلَتْ ِإن شَرع ِفي اَلِْقـراءِة ال ِإن          ، ِإن ِاستَتَم قَاِئما     َََِمرحو
  .ويتْبع مْأمومٌ  ويِجب اَلسجود ِلذَِلك مطْلَقًا، نَِسي َأو جِهَل 

  لَى اَلْيِني عبياَالقَلُّ -ِقيِن  و وهو-      كٍْن َأوِفي ر شَك نم 
 .عدٍد

  صالةُ اَلتَّطَوِع والِْوتِْر والتَّراِويِح 
  .كُسوفٌ فَاسِتسقَاء فتراويح فَِوتْر: آكَد صالِة تَطَوٍع

، وَأقَلُّه ركْعـةٌ    ، ووقْتُه ِمن صالِة اَلِْعشَاِء ِإلَى اَلْفَجِر       
وَأدنَـى  ، ويوِتر ِبواِحدٍة   ، مثْنًى مثْنًى   : وَأكْثَره ِإحدى عشْرةَ  

: فَيقُـولُ ، ويقْنُتُ بعد اَلركُوِع نَـدبا      ، اَلْكَماِل ثَالثٌ ِبسالميِن    
َ  وعاِفِني ِفيمن عافَيـتَ          " ي وتَـولَّنِ ، اَللَّهم ِاهِدِني ِفيمن هديتََََِ

وِقِني شَر ما قَضيتَ    ، وباِرك ِلي ِفيما َأعطَيتَ     ، ِفيمن تَولَّيتَ   
 ،      كلَيى عقْضال يتَقِْضي و تَ       ، ِإنَّكالَيو نِذلََِّ ُُ مال ي ال ، ِإنَّهو

عـوذُ  اَللَّهـم ِإنَّـا نَ    ، تَباركْتَ ربنَا وتَعالَيتَ    ، يِعز من عاديتَ    
    خِْطكس ِمن اكِبِرض ،    ِتكقُوبع فِْوك ِمنِبعال    ، و ِمنْـك ِبكو

       لَى نَفِْسكتَ عا َأثْنَيَأنْتَ كَم كلَيع ِصي ثَنَاءلَى   " نُحلِّي عصي ثُم
اَلنَِّبي �  ومْأمم نَؤميو ،اَلد حسميو  ََََِِميراَلض امِإم عمجياِعي و



 

 

  .وجهه ِبيديِه مطْلَقًا
     ـنتُس انضمةً ِبركْعر ونِعشْر اِويحالتَّرو ،  الْـِوتْرو

  .ووقْتُها بين سنَِّة ِعشَاٍء وِوتٍْر، معها جماعةً 
، وركْعتَـاِن بعـدها     ، ثُم اَلراِتبةُِ ركْعتَاِن قَبَل اَلظُّهِر      

رغِْرِب    واَلْم دعتَاِن باَلِْعشَاِء    ، كْع دعتَاِن بكْعرَل  ، وتَاِن قَبكْعرو
وِهي َأفْضـُل   ، وهما آكَدها وتُسن صالةُ اَللَّيِل ِبتََأكٍُّد       ، اَلْفَجِر  

  .ِمن صالِة اَلنَّهاِر
     ركَبيتَِمعٍ  وسمٍة ِلقَاِرٍئ وِتالو ودجسِإذَا     وو دـجِإذَا س 

 لِّمسيو ِلسجيو كَعةٍ ، ريا ِفي ِسرتُهاءاٍم ِقرالم كُِرهو  
  .وسجوده لَها وعلَى مْأموٍم متَابعتُه ِفي غَيِرها

وتَبطُـُل  ، وانِْدفَاِع ِنقٍَم   ، وسجود شُكٍْر ِعنْد تَجدِد ِنعٍم      
  .وهو كَسجوِد ِتالوٍة، غَيِر جاِهلٍ  ونَاٍس ِبِه صالةُ 

ِمن طُلُوِع فَجٍر ثَاٍن ِإلَى طُلُوِع      : وَأوقَاتُ اَلنَّهِي خَمسةٌِ  
وِعنْد طُلُوِعهـا   ، وِمن صالِة اَلْعصِر ِإلَى اَلْغُروِب      ، اَلشَّمِس  

َ  وِعنْـد       وِعنْد ِقي ، ِإلَى ِارِتفَاِعها قَدر رمٍح      اِمها حتَّى تَـزولََََِ
ِتمتَّى يا حوِبهغُر.  

وِفعُل ، فَيحرم ِابِتداء نَفٍْل ِفيها مطْلَقًا ال قَضاء فَرٍض         
وصالةُ ِجنَازٍة بعـد    ، وسنَّةُ فَجٍر َأداءً  قَبلَها      ، ركْعتَي طَواٍف   



 

 

 .فَجٍر وعصٍر

 الةُ اَلْجِةصاعم  
تَِجب اَلْجماعةُ ِللْخَمِس اَلْمَؤداِة علَى اَلرجاِل اَالحـراِر        

  اِتٍب ِإال ِبِإذِْنِه         ، اَلْقَاِدِرينَل رقَب  َََََِؤمي َأن مرحذِْرِه   ، وع َأو ، َأو
  .عدِم كَراهِتِه

، لَى َأدرك اَلْجماعةَ    ومن كَبر قَبَل تَسِليمِة اَالماِم اَالو     
وعدِم ، ِبشَرِط ِإدراِكِه راِكعا    ، ومن َأدركَه راِكعا َأدرك ركْعةً      

  .وتحريمِتِه قَاِئما، شَكِِّه ِفيِه 
ومـا  ، وما َأدرك معه آِخرها     ، وتُسن ثَاِنيةٌ  ِللركُوِع     

  .يقِْضيِه َأولُه ا
يةً     واءوٍم ِقرْأمم نُل عمٍة      ، تَحِتـالووٍ  وهس ودجسو ،

لَِكـن  ، وتَشَهدا َأوَل ِإذَا سِبقَ ِبركْعٍة      ، وستْرةً  ودعاء قُنُوٍت     
وِإذَا لَم يسـمعه ِلبعـٍد ال       ، يسن َأن يقْرَأ ِفي سكَتَاِتِه وِسريٍة       

  .طَرٍش
ساِم      واَالتْم عاَلتَّخِْفيفُ م لَه لَـى    ، نتَطِْويُل اَالولَى عو

 .وانِْتظَار داِخٍل ما لَم يشُقَّ، اَلثَّاِنيِة 
  اَإلمامةُ وما يلْحقُها 

وال تَِصـح   ، اَالقْرُأ اَلْعاِلم ِفقْه صالِتِه َأولَى ِمن اَالفْقَِه        



 

 

وال ، ِفي جمعٍة وِعيٍد تَعذُّرا خَلْـفَ غَيـِرِه         خَلْفَ فَاِسقٍ  ِإال     
َأو ، ِإمامةُ من حدثُه داِئمٌ  وُأمي وهو من ال يحِسن اَلْفَاِتحـةَ             

        نلْحي َأو غَمدفًا ال يرا حِفيه ِغمدا  (يى    ) ِفيه نعِحيُل اَلْمنًا يلَح
  .ِإال ِبِمثِْلِه

، ا من ِبِه سلَس بوٍل وعاِجٍز عن ركُوٍع وسجوٍد          وكَذَ
وال عاِجٍز  ، َأو ِاجِتنَاِب نَجاسٍة َأو ِاسِتقْباٍل      ، َأو قُعوٍد ونَحِوها    

وال مميٍز ِلباِلٍغ ِفي ، عن ِقياٍم ِبقَاِدٍر ِإال راِتبا رِجي زواُل ِعلَِّتِه      
 ِامرَأٍة ِلِرجاٍل وخُنَاثٍ  وال خَلْفَ محِدٍث َأو نَِجٍس          فَرٍض ، وال  

وتُكْره ِإمامةُ لَحاٍن   ، فَِإن جِهال حتَّى ِانْقَضتْ صحتْ ِلمْأموٍم       ، 
  .وفَْأفَاٍء ونَحِوِهِ 

والْواِحد عـن   ، وسن وقُوفُ اَلْمْأموِمين خَلْفَ اَالماِم      
ومن صلَّى عن يساِر اَالماِم مع      ، والْمرَأةُ خَلْفَه   ، ِه وجوبا   يِميِن

         التُهص تَِصح ةً لَمكْعا رفَذ ِميِنِه َأوي خُلُو ،   ِجدسا ممهعمفَِإذَا ج
ِ  وإِ       ، صحتْ اَلْقُدوةُ مطْلَقًا     ال ِبشَرِط اَلِْعلِْم ِبانِْتقَـاالِت اَالمـاِم

  .ولَو ِفي بعِضها، شُِرطَََََِ  رْؤيةُ اَالماِم َأو من وراءه َأيضا 
        ا فََأكْثَراعوٍم ِذرْأملَى ماٍم عِإم لُوع كُِرهو ،  ـالتُهصو

     تَهدشَاهم نَعماٍب يرـِة      ، ِفي ِمحكْتُوباَلْم ِضـعوم هعتَطَوو ،
ِإطَالَتُهالِم     واَلس دعاَل بِتقْبارٍ        ،  اَالسـوس نـيوٍم بْأمقُوفُ موو



 

 

وحضور مسـِجٍد   ، تَقْطَع اَلصفُوفَ عرفًا ِإال ِلحاجٍة ِفي اَلْكُلِّ        
  .وجماعٍة ِلمن راِئحتُه كَِريهةٌ ِمن بصٍل َأو غَيِرِهِ 

   جٍة وعمِك جِبتَر ذَرعيو   ِريضٍة ماعـِد   ، مَأح اِفعدمو
وخَـاِئفٌ ضـياع    ، االخْبثَيِنِ  ومن ِبحضرِة طَعاٍم يحتَاج ِإلَيِه        

، ماِلِهِ  َأو موتَ قَِريِبِه َأو ضررا ِمن سلْطَانٍ  َأو مطٍَر ونَحِوِه              
 لَه فَاءال وةَ غَِريٍم ومالزم َأو ،فَو ِوِهمْ َأونَحفْقَِتِه وتَ ر. 

  صالةُ اَلْمِريِض 
فَـِإن  ، فَِإن لَم يستَِطع فَقَاِعدا     ، يصلِّي اَلْمِريض قَاِئما    

وكُِره مستَلِْقيا مـع    ، وااليمن َأفْضُل   ، لَم يستَِطع فَعلَى جنٍْب     
      نيِإال تَعنٍْب ولَى جِتِه عرقُد ،يو    لُهعجيوٍد وجسكُوٍع ووِمُئ ِبر

  ى ِبقَلِْبِه كََأِسيٍر خَاِئٍف          ، َأخْفَضنَوِفِهِ  وَأ ِبطَرمَأو زجع فَِإن ،
وال يسقُطُ ِفعلُها ما    ، فَِإن عجز فَِبقَلِْبِه مستَحِضر اَلْقَوِل والِْفعِل       

رَأ عجز َأو قُدرةٌ ِفي َأثْنَاِئهـا ِانْتَقَـَل         فَِإن طَ ، دام اَلْعقُْل ثَاِبتًا    
 .وبنَى

  صالةُ اَلْقَصِر والْجمِع 
ويسن قَصر اَلرباِعيِة ِفي سفٍَر طَِويٍل مباحٍ  ويقِْضي         

  .صالةَ سفٍَر ِفي حضٍر وعكْسه تَامةً



 

 

َأو َأكْثَر ِمن َأربعِة    ، ٍع  ومن نَوى ِإقَامةً مطْلَقَةً ِبموضِ    
َأو لَم ينِْو ِإقَامـةً     ، وِإن حِبس ظُلْما    ، َأو ِاْئتَم ِبمِقيٍم َأتَم     ، َأياٍم  

قَصر َأبدا ويباح لَهَِ ُُ اَلْجمع بين اَلظُّهريِنِ  والِْعشَاَئيِنِ  ِبوقْـِت             
  .ِإحداهما

ونَحِوِه يلْحقُه ِبتَرِكِه مشَقَّةٌ  وبين الِْعشَـاَئيِن        وِلمِريٍض  
       بلُّ اَلثَّوبِوِهِ  ينَحطٍَر وشَقَّةٌ    ، فَقَطْ ِلمم هعم دتُوجـٍل  ، وحِلوو

  .ِإال ِبلَيلٍَة مظِْلمةٍ ، وِريٍح شَِديدٍة باِردٍة ال باِردٍة فَقَطْ 
وكُـِره  ،  اَالرفَِق ِمن تَقِْديٍم َأو تَـْأِخيٍر        واالفْضُل ِفعلُ 

ِفعلُه ِفي بيِتِه ونَحِوِه ِبال ضرورةٍ  ويبطُُل جمع تَقِْديمٍ  ِبراِتبـٍة          
  .وتَفِْريٍق ِبَأكْثَر ِمن وضوٍء خَِفيٍف وِإقَامةٍ ، بينَهما 

 � ٍة صحتْ عن اَلنَِّبيوتَجوز صالةُ اَلْخَوِف ِبَأي ِصفَ
 .وصحتْ عن ِستَِّة َأوجهٍ  وسن ِفيها حمُل ِسالٍح غَيِر مثِْقٍل

  صالةُ اَلْجمعِة
تَلْزم اَلْجمعةُ كُلَّ مسِلٍم مكَلَّفٍ  ذَكٍَر حـر مسـتَوِطٍن           

  .ِبِبنَاٍء
 اَلْجمعةُ قَبَل اَالماِم لَـم      ومن صلَّى اَلظُّهر ِممن علَيهِ    

  تَِصح ،      هدعُل باالفْضتْ  وحِإال صو ،    همتَلْز نم فَرس مرحو
بعد اَلزواِلِ  وكُِره قَبلَه ما لَم يْأِت ِبها ِفي طَِريِقـِه َأو يخَـفْ               



 

 

  .فَوتَ رفْقٍَة
وهو َأوُل وقِْت اَلِْعيِدِ  ِإلَـى        ، وشُِرطَ ِلِصحِتها اَلْوقْتُ  

فَِإن خَرج قَبَل التحريمِة صلَّوا ظُهرا وِإال       ، آِخِر وقِْت اَلظُّهِر    
وحضور َأربِعين ِباالماِم ِمن َأهِل وجوِبها فَِإن نَقَصوا        ، جمعةً  

      ةً ِإنعمتَْأنَفُوا جا ِاساِمهَل ِإتْما     قَبرِإال ظُهو  َ َََِكَنَأم ،  كرَأد نمو
  .مع اَالماِم ركْعةً َأتَمها جمعةً

، وحمد اَللَّـِه    ، اَلْوقْتُ  : وتَقِْديم خُطْبتَيِن ِمن شَرِطِهما   
، وِقـراءةُ آيـٍة      ، -علَيـِه اَلسـالم   -والصالةُ علَى رسوِلِه    

والنِّيةُ ، ورفْع اَلصوِت ِبقَدِر ِإسماِعِه     ، عدِد اَلْمعتَبِر   وحضور اَلْ 
وَأن تَكُونَا ِممـن    ، وال يتَعين لَفْظُها    ، والْوِصيةُ ِبتَقْوى اَللَِّه    ، 

  .يِصح َأن يُؤم ِفيها ال ِممن يتَولَّى اَلصالةَ
وسـالم  ،  علَى ِمنْبٍر َأو موِضٍع عـاٍل        وتُسن اَلْخُطْبةُ 

    جاِغ اَالذَاِن       ، خَِطيٍب ِإذَا خَرِإلَى فَر هلُوسجو ِهملَيَل عِإذَا َأقْبو
والْخُطْبةُ قَاِئما معتَِمدا علَى سيٍف َأو عصـا        ، وبينَهما قَِليال   ، 

   ها ِتلْقَاءقَاِصد ،مهتَقِْصيرا  و ،     ـرـةُ َأقْصالثَّاِنيو ،  اءعالـدو
 ِلِمينسلْطَاِن، ِللْمٍن كَالسيعِلم ُأِبيحو.  

وِهي ركْعتَاِن يقْرُأ ِفي اَالولَى بعد اَلْفَاِتحـِة اَلْجمعـةَ          
 نَاِفِقينِة اَلْمالثَّاِنيو .     ِمن ِعيٍد ِفي َأكْثَرا وتُهِإقَام مرحِضـٍع   ووم 



 

 

  .ِببلٍَد ِإال ِلحاجةٍ 
  .وَأقَلُّ اَلسنَِّة بعدها ركْعتَاِن وَأكْثَرها ِستٌّ

وِقراءةُ اَلْكَهـِف ِفـي     ، وسن قَبلَها َأربع غَير راِتبٍة      
  , يوِمها ولَيلَِتها

     جقَاِب ِإال ِلفُرِرِه تَخَطِّي اَلرِلغَي كُِرها     وهِصُل ِإلَيةٍ  ال ي
  .وِإيثَار ِبمكَاٍن َأفْضَل ال قَبوٌل، ِإال ِبِه 

، وحرم َأن يِقيم غَير صِبي ِمن مكَاِنِه فَـيجِلس ِفيـِه            
، ومن كَلَّمه ِلحاجـٍة  ، والْكَالم حاَل اَلْخُطْبِة علَى غَيِر خَِطيٍب       

 . صلَّى اَلتَِّحيةَ خَِفيفَةً-ام يخْطُبواالم-ومن دخََل 

  صالةُ اَلِْعيديِن 
ووقْتُهـا كَصـالِة    ، وصالةُ اَلِْعيديِن فَـرض ِكفَايـٍة       

فَِإن لَم يعلَم ِبالِْعيِد ِإال بعده صلَّوا ِمن        . اَلضحى وآِخره اَلزوالُ  
اءاَلْغَِد قَض.  

 شُِرطَ ِلوٍة    وعموطُ جا شُروِبهج ،   ِتيطَانا ِاسِتهِلِصحو ،
، لَِكن يسن ِلمن فَاتَتْه َأو ِببعِضها َأن يقِْضيها         ، وعدد اَلْجمعِة   

  .وعلَى ِصفَِتها َأفْضُل
    اءرحِفي ص نتُسالِة ِفطٍْر    ، وص تَْأِخيرا  ، ولَهَأكٌْل قَبو

 ،ى   وحَأض تَقِْديم ،    ٍ حضا ِلملَهَأكٍْل قَب كتَرِن  . وتَيكْعا رلِّيهصيو



 

 

وقَبَل اَلتَّعـوِذ   ، يكَبر ِفي اَالولَى بعد اَالسِتفْتَاِح      ، قَبَل اَلْخُطْبِة   
اِفعا يده مع   ر، وِفي اَلثَّاِنيِة قَبَل اَلِْقراءِة خَمسا      ، والِْقراءِة ِستا   

، اَللَّه َأكْبـر كَِبيـرا      : "ويقُوُل بين كُلِّ تَكِْبيرتَينِ   ، كُلِّ تَكِْبيرٍة   
وصلَّى اَللَّـه   ، وسبحان اَللَّه بكْرةً وَأِصيال     ، والْحمد ِللَِّه كَِثيرا    

ثُم يقْرُأ بعـد    ، و غَيره   َأ" علَى محمٍد وآِلِه وسلَّم تَسِليما كَِثيرا     
ثُـم يخْطُـب    ، " اَلْغَاِشـيةَ "والثَّاِنيِة  " سبح"اَلْفَاِتحِة ِفي اَالولَى    

كَخُطْبتَي اَلْجمعِة لَِكن يستَفِْتح ِفي اَالولَـى ِبِتسـِع تَكِْبيـراٍت           
َ  وِفـي        ويبين لَهم ِفي اَلْ   ، والثَّاِنيةُ ِبسبٍع    َََِـونخِْرجـا يِفطِْر م

 ََََِونحضا يى محاَالض.  
وِمن ، والِْفطْر آكَد   ، وسن اَلتَّكِْبير اَلْمطْلَقُ لَيلَتَي اَلِْعيِد      

والْمقَيد عِقب كُلِّ فَِريضٍة    ، َأوِل ِذي اَلِْحجِة ِإلَى فَراِغ اَلْخُطْبِة       
 ِمن فَجِر عرفَةَ ِلمِحلٍّ وِلمحِرٍم ِمن ظُهِر يوِم اَلنَّحِر          ِفي جماعةٍ 

 .ِإلَى عصِر آِخِر َأياِم اَلتَّشِْريِق

  صالِة اَلْكُسوِف 
كُلُّ ركْعـٍة ِبِقيـاميِن     ، وتُسن صالةُ كُسوٍف ركْعتَيِن     

، وكَون َأوِل كُلٍّ َأطْوَل      ، وتَطِْويُل سورٍة وتَسِبيحٍ  ، وركُوعيِن  
ُُ َِطَرقُِحطَ اَلْمو ضِت اَالربدقَاٍء ِإذَا َأجِتساسو.  

وِهي واَلَِّتي قَبلَها جماعـةً     ، وِصفَتُها وَأحكَامها كَِعيٍد    



 

 

  .َأفْضُل
        ظَ اَلنَّاسعا ولَه وجاَلْخُر اماَالم ادِإذَا َأرو ،و  مهـرَأم

وتَرِك اَلتَّشَاحِنِ  والصـياِم     ، والْخُروِج ِمن اَلْمظَاِلِم    ، ِبالتَّوبِة  
ويخْـرج متَواِضـعا    ، ويِعدهم يوما يخْرجون ِفيِه     ، والصدقَِة  

َأهُل اَلـديِن   ومعه  ، متَخَشِّعا متَذَلِّال متَضرعا متَنَظِّفًا ال مطَيبا       
فَيصلِّي ثُـم يخْطُـب     ، ومميز اَلصبياِن   ، والصالِح والشُّيوخُ   

، ويكِْثر ِفيها اَالسِتغْفَار    ، واِحدةً يفْتَِتحها ِبالتَّكِْبيِر كَخُطْبِة ِعيٍد      
 يديِه وظُهورهمـا    ويرفَع، وِقراءِة اَالياِت اَلَِّتي ِفيها اَالمر ِبِه       

      ِمنْهو  اِء اَلنَِّبيعو ِبدعداِء فَيماَلس وثًـا     :  (نَحـِقنَا غَيِاس ماَللَّه
 .(ِإلَى آِخِرِهِ " مِغيثًا

اَللَّهم حوالَينَـا   : (وِإن كَثُر اَلْمطَر حتَّى ِخيفَ سن قَولُ      
لَى اَلظِّراِب واالكَـاِمِ  وبطُـوِن اَالوِديـِة         اَللَّهم ع ، وال علَينَا   

 .ِ)ربنَا وال تُحملْنَا ما ال طَاقَةَ لَنَا ِبه(، ) ومنَاِبِت اَلشَّجِر



 

 

  ِكتَاب اَلْجنَاِئِز
وِإكْثَـار  ، تَرك اَلدواِء َأفْضلََِ ُُ وسن ِاسِتعداد ِللْموِت        

يادةُ مسِلٍم غَيـِر مبتَـِدعٍ  وتَـذِْكيره اَلتَّوبـةَ           وِع، ِمن ِذكِْرِه   
، فَِإذَا نَزَل ِبِه سن تَعاهد بلِِّ  حلِْقِه ِبماٍء َأو شَراٍب            ، والْوِصيةَ  

وال يزاد عـن  ، مرةً  " ال ِإلَه ِإال اَللَّه   :  "وتَلِْقينُه، وتَنِْديةُ شَفَتَيِه   
وِقراءةُ اَلْفَاِتحِة وياِسيٍن ِعنْدهَِ    ، ٍث ِإال َأن يتَكَلَّم فَيعاد ِبِرفٍْق       ثَال
ُُ.  

وِإذَا ماتَ تَغِْميض عينَيِه وشَـد      ، وتَوِجيهه ِإلَى اَلِْقبلَِة    
ووضـع  وستْره ِبثَوٍب   ، وتَلِْيين مفَاِصِلِه وخَلْع ِثياِبِه     ، لَحييِه  

وجعلُه علَـى سـِريِر غَسـِلِه       ، حِديدٍة َأو نَحِوها علَى بطِْنِه      
ويِجبَِ ُُ ِفي   ، وِإسراع تَجِهيِزِه   ، متَوجها منْحِدرا نَحو ِرجلَيِه     

 .نَحِو تَفِْريِق وِصيِتِه وقَضاِء ديِنِه

  غُسُل اَلْميِت
وسن ستْر كُلِِّه عن    ،  ِفي غُسِلِه ستَر عورتَه      وِإذَا َأخَذَ 

وهمـا  ، وكُِره حضور غَيِر مِعينٍ  ثُم نَوى وسمى         ، اَلْعيوِن  
، كَِفي غُسِل حيٍ  ثُم يرفَع رْأس غَيِر حاِمٍل ِإلَى قُرِب جلُوٍس             

كِْثر اَلْماء ِحينَِئٍذ ثُم يلُفُّ علَـى يـِدِه         وي، ويعِصر بطْنَه ِبِرفٍْق    



 

 

  .وحرم مس عورِة من لَه سبع، ِخرقَةً فَينَجيِه ِبها 
، ثُم يدِخُل ِإصبعيِهِ  وعلَيها ِخرقَةٌ مبلُولَةٌ ِفـي فَِمـِه            

   نَانَهَأس حسمنَظِّ  ، فَيِه فَيينِْخرِفي ماٍء     وخَاِل ما ِبال ِإدمفُه ،  ثُـم
ثُم ، يوضُئه ويغِْسُل رْأسه وِلحيتَه ِبرغْوِة اَلسدِرِ  وبدنَه ِبثُفِْلِه          

    اءِه اَلْملَيع ِفيضٍة        ، يرِدِه كُلَّ مي اررِإمو نامتَيتَثِْليثٌ و نسو ،
ِخاللٌ  وو ارح اءمٍة واجِبال ح ِرِه، ُأشْنَانشَع ِريحتَسو.  

، وِخضاب شَـعٍر    ، وسن كَافُور وِسدر ِفي اَالِخيرِة      
ويجنَّـب  ، وتَنِْشيفٌ  ، وتَقِْليم َأظْفَاٍر ِإن طَاال     ، وقَص شَاِرٍب   

 َأشْهٍر كَمولُوٍد   محِرم ماتَ ما يجنَّب ِفي حياِتِهِ  وِسقْطٌ  الربعةِ         
وسن تَكِْفين رجٍل ِفي ثَالِث     ، وِإذَا تَعذَّر غُسُل ميٍت يمم      ، حيا  

وِمنْه ، ويجعُل اَلْحنُوطََِ ُُ ِفيما بينَها      ، لَفَاِئفَ ِبيٍض بعد تَبِخيِرها     
ِفِذ وجِهِه ومواِضِع سجوِدِه    والْباِقي علَى منَا  ، ِبقُطٍْن بين َألْييِه    

، ثُم يرد طَرفَ اَلْعلْيا ِمن اَلْجاِنِب اَاليسِر علَى ِشقِِّه اَاليمـِن            ، 
ويجعـُل  ، ثُم اَلثَّاِنيةَ والثَّاِلثَةَ كَـذَِلك      ، ثُم اَاليمن علَى اَاليسِر     
  .َأكْثَر اَلْفَاِضِل ِعنْد رْأِسِه

ِإزار وِخمـار وقَِمـيص     : وسن المرَأٍة خَمسةُ َأثْوابٍ   
والْواِجب ثَوب يسـتُر    ، وصِغيرٍة قَِميص وِلفَافَتَاِن    ، وِلفَافَتَاِن  

 .جِميع اَلْميِت



 

 

  اَلصالةُ علَى اَلْميِت وَأحكَام اَلزيارِة والْقُبوِر 
وِقيـام  ، وتُسن جماعةً   ، لصالةُ علَيِه ِبمكَلٍَّف    وتَسقُطُ اَ 

، ثُم يكَبر َأربعا    ، ِإماٍم ومنْفَِرٍد ِعنْد صدِر رجٍل ووسِط ِامرَأٍة        
ويصلِّي علَـى   ، يقْرُأ بعد اَالولَى والتَّعوِذ اَلْفَاِتحةَ ِبال ِاسِتفْتَاٍح        

واالفْضُل ِبشَيٍء ِمما ، ويدعو بعد اَلثَّاِلثَِة ، بعد اَلثَّاِنيِة  � ياَلنَِّب
  درو ،ِمنْهِتنَا     :  (ويمنَا ويِلح ِاغِْفر مغَاِئِبنَـا    ، اَللَّهشَاِهِدنَا وو ،

 منْقَلَبنَا ومثْوانَا   ِإنَّك تَعلَم ، وذَكَِرنَا وُأنْثَانَا   ، وصِغيِرنَا وكَِبيِرنَا   
وَأنْتَ علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير ، اَللَّهم من َأحييتَه ِمنَّا فََأحِيِه علَى            ، 

اَللَّهم ِاغِْفـر   ، ومن تَوفَّيتَه ِمنَّا فَتَوفَّه علَيِهما      ، اَالسالِم والسنَِّة   
   اعاِفِه وعو همحارو لَه   نْهفُ ع ،   لَهنُز َأكِْرمو ،  خَلَهدم ِسعَأوو

واغِْسلْه ِبالْماِء والثَّلِْج والْبرِدِ  ونَقِِّه ِمن اَلـذُّنُوِب والْخَطَايـا           ، 
وَأبِدلْه دارا خَيرا ِمـن     ، كَما ينَقَّى اَلثَّوب اَالبيض ِمن اَلدنَِس       

وَأِعذْه ِمـن   ، وَأدِخلْه اَلْجنَّةَ   ، يرا ِمن زوِجِه    وزوجا خَ ، داِرِه  
وافْسح لَه ِفي قَبِرِه ونَـور لَـه        ، وعذَاِب اَلنَّاِر   ، عذَاِب اَلْقَبِر   

 .(ِفيِه
اَللَّهم ِاجعلْه ذُخْـرا    : (وِإن كَان صِغيرا َأو مجنُونًا قَالَ     

 فَرِه وياِلدا     ِلوابجا مشَِفيعا ورَأجا    ، طًا وماِزينَهوثَقِّْل ِبِه م ماَللَّه
، وَألِْحقْه ِبصاِلِح سـلَِف اَلْمـْؤِمِنين       ، وَأعِظم ِبِه ُأجورهما    ، 



 

 

     اِهيمرِفي كَفَالَِة ِإب لْهعاجِحـيمِ    ، واَلْج ذَابع ِتكمحوِقِه ِبر (- 
دعِقفُ بيِة قَِليال واِبعٍة،  اَلركُلِّ تَكِْبير عِه ميدي فَعريو لِّمسيو.  

وِإسراع وكَون ماٍش َأمامها    ، وسن تَرِبيع ِفي حمِلها     
، وكَون قَبـٍر لَحـدا      ، وقُرب ِمنْها   ، وراِكٍب ِلحاجٍة خَلْفَها    ، 

، ولَحـده   ) وعلَى ِملَِّة رسوِل اَللَّـهِ    ، سِم اَللَِّه   ِب: (وقَوُل مدِخلٍ 
 -ِبال حاجةٍ -وكُِره  ، ويِجب ِاسِتقْبالُه اَلِْقبلَةَ    ، علَى ِشقِِّه اَاليمِن    

، وِبنَاء وِكتَابةٌ   ، وتَجِصيص قَبٍر   ، جلُوس تَاِبِعها قَبَل وضِعها     
  شْيمو ،لُوسجِه   ولَيع  ،     اَلنَّار تْهسًئا مشَي خَالُهِإدو ،  مستَبو ،

    ُُ َِها ِعنْدنْيِر اَلدِديثٌ ِبَأمحٍر ِإال       . وِفي قَب ِن فََأكْثَرِاثْنَي فْند مرحو
ٍت وَأي قُربٍة فُِعلَتْ وجِعَل ثَوابها ِلمسِلٍم حي َأو مي        ، ِلضرورٍة  

هنَفَع.  
وما ، والِْقراءِة ِعنْده   ، وسن ِلِرجاٍل ِزيارةُ قَبٍر مسِلٍم      

   نْهخَفِّفُ عِر       ، يٍة ِفي اَلْقَبطْبٍة رِريدِل جعِبج لَواِئٍر  ، وُل زقَوو
 ِإن شَاء اَللَّه    وِإنَّا، اَلسالم علَيكُم دار قَوٍم مْؤِمِنين      :  (ومار ِبهِ 

   الِحقُون ِبكُم ،        ـتَْأِخِرينسالْمو ِمـنْكُم تَقِْدِمينساَلْم اَللَّه محري ،
وال تَفِْتنَّا  ، اَللَّهم ال تَحِرمنَا َأجرهم     ، نَسَأُل اَللَّه لَنَا ولَكُم اَلْعاِفيةَ      

 مهدعب ،ملَهلَنَا و اغِْفرو). 
نَّةٌ     وِت سياِب ِبالْمصةُ اَلْمِزيِه    ، تَعلَيع كَاءاَلْب وزجيو ،



 

 

 بنَد مرحةٌ ، واحِنيٍب ، وشَقُّ ثَوو ،هونَحو خَد لَطْمو.  



 

 

  ِكتَاب اَلزكَاةَ
اءِة َأشْيسِفي خَم تَِجب:  

      ِض ِتجرعنَقْدٍ  وو  ِ وخَاِرٍج ِمـن   ، ارٍة  بِهيمِة اَالنْعاِم
، وِملِْك ِنصـاٍب    ، وحريٍة  ، ِبشَرِط ِإسالٍم   ، وِثماٍر  ، اَالرِض  

        اباَلنِّص نِْقصٍن ييد ٍة ِمنالمسو  ِ ومِضي حوٍل  ، واسِتقْراِرِه
قَص ِفـي   وِربِح ِتجارةٍ  وِإن نَ    ، ِإال ِفي معشَّرٍ  وِنتَاِجِ  ساِئمٍة        

  اَلْحوِل ِببيٍع َأو غَيِرِه ال ِفرارا) بعِض(
وِإذَا قَبض اَلدين زكَّاه ِلما مض ى وشُِرطَ لَهـا ِفـي            

  .بِهيمِة اَالنْعاِم سوم َأيضا
وِفـي عشْـٍر    ، وِفيها شَاةٌ   ، خَمس  : وَأقَلُّ ِنصاِب ِإِبلٍ  

وِفي ، وِفي ِعشِْرين َأربع    ، س عشْرةَ ثَالثٌ    وِفي خَم ، شَاتَاِن  
 ِعشِْرينٍس وخَاٍض   : خَمنَةٌ     ، ِبنْتُ ما ساَلَِّتي لَه ِهيِفـي  ، وو

وِفي ِسـتٍّ   ، وِهي اَلَِّتي لَها سنَتَاِن     ، ِستٍَّة وثَالِثين ِبنْتُ لَبوٍن     
وِفي ِإحـدى وِسـتِّين     ، ا ثَالثٌ   وِهي اَلَِّتي لَه  ، وَأربِعين ِحقَّةٌ   

       عبا َأراَلَِّتي لَه ِهيةٌ  وذَعـوٍن       ، جِبنْتَا لَب ِعينبسِفي ِستٍّ وو ،
وِفي ِماَئٍة وِإحدى وِعشِْرين ثَالثُ     ، وِفي ِإحدى وِستِّين ِحقَّتَاِن     

وِفي كُلِّ خَمِسين   ، بوٍن  ثُم ِفي كُلِّ َأربِعين ِبنْتُ لَ     ، بنَاِت لَبوٍن   



 

 

  .ِحقَّةٌ
وهو اَلَِّذي  ، وِفيها تَِبيع   ، ثَالثُون  : وَأقَلُّ ِنصاِب اَلْبقَرِ  

وِهي اَلَِّتي لَها سنَتَاِن    ، وِفي َأربِعين مِسنَّةٌ    ، َأو تَِبيعةٌ   ، لَه سنَةٌ   
وِفـي كُـلِّ    ،  ثَالِثين تَِبيـع     ثُم ِفي كُلِّ  ، وِفي ِستِّين تَِبيعاِن    ، 

  .َأربِعين مِسنَّةٌ
وِفي ِماَئٍة  ، وِفيها شَاةٌ   ، َأربعون  : وَأقَلُّ ِنصاِب اَلْغَنَمِ  
ِإلَـى  (وِفي ِماَئتَيِن وواِحدٍة ثَـالثٌ      ، وِإحدى وِعشِْرين شَاتَاِن    

، والشَّاةُ ِبنْتُ سنٍَة ِمن اَلْمعِز      ، ثُم ِفي كُلِّ ِماَئٍة شَاةٌ      ) َأربِعِماَئٍة
والِْخلْطَةََِ ُُ ِفي بِهيمِة اَالنْعـاِم ِبشَـرِطها       ، وِنصفُها ِمن اَلضْأِن    
 .تُصير اَلْمالَيِن كَالْواِحِد

  زكَاةُ اَلْمِكيِل 
، وتَِجب ِفي كُلِّ مِكيٍل مـدخٍَر خَـرج ِمـن اَالرِض            

وِهي ثَالثُِماَئٍة وِاثْنَاِن وَأربعون ِرطْال     ، صابه خَمسةُ َأوسٍق    وِن
، وِستَّةُ َأسباِع ِرطٍْل ِبالدمشِْقيِ  وشُِرطَ ِملْكُه وقْـتَ وجـوٍب            

    بح ادِاشِْتد وهٍر ، والِح ثَمص ودبـا  ، وِلهعِإال ِبج تَِقرسال يو
ِوِهِفي بنَحٍر ودي.  

          ِقيا سِفيم فُهِنصُئونَةٍ  وِبال م ِقيا سم شْرع اِجبالْوو
            اَالكْثَـر تُِبرتَا اُعتَفَاو ا فَِإنِبِهم ِقيا ساِعِه ِفيمبثَالثَةُ َأرا وِبه ،



 

 

شْرِل اَلْعهاَلْج عمو.  
ذَه ِمن مواٍت َأو ملِْكِه ِإذَا      وِفي اَلْعسِل اَلْعشْر سواء َأخَ    

  .بلَغَ ِماَئةً وِستِّين ِرطْال ِعراِقيةً 
ومن ِاستَخْرج ِمن معِدٍن ِنصابا فَِفيِه ربع اَلْعشِْر ِفـي          

وهو ما وِجد ِمن دفْـِن      ، وِفي اَلركَاِز اَلْخُمس مطْلَقًا     ، اَلْحاِل  
اِهِليِةاَلْج. 

  زكَاةُ اَلذَّهِب 
وَأقَلُّ ِنصاِب ذَهٍب ِعشْرون ِمثْقَاال وِفضٍة ِماَئتَا ِدرهٍم        

، والْعروض ِإلَى كُلٍّ ِمنْهـا      ، ويضماِن ِفي تَكِْميِل اَلنِّصاِب     ، 
  .والْواِجب ِفيِهما ربع اَلْعشِْر

وِحلْيـةُ  ، اتَم وقَِبيعةُ سيٍف    وُأِبيح ِلرجٍل ِمن اَلِْفضِة خَ    
وِمن اَلذَّهِب قَِبيعةُ سيٍف ومـا دعـتْ ِإلَيـِه          ، ِمنْطَقٍَة ونَحِوِه   

وال ، ضرورةٌ كََأنٍْف وِلِنساٍء ِمنْهما ما جرتْ عادتُهن ِبلُبِسـِه          
اٍل َأومِتعالس اٍح ُأِعدبم ِليكَاةَ ِفي حٍةزاِريع .  

، ويِجب تَقِْويم عرِض اَلتِّجارِة ِباالحظِّ ِللْفُقَراِء ِمنْهما        
وِإن ِاشْتَرى عرضا ِبِنصاٍب غَير سـاِئمٍة       ، وتَخْرج ِمن ِقيمِتِه    
 .بنَى علَى حوِلِه



 

 

  زكَاةُ اَلِْفطِْر 
 ِإذَا كَانَتْ فَاِضلَةً عـن      وتَِجب اَلِْفطْرةُ علَى كُلِّ مسِلمٍ    

فَيخْـِرج عـن    ، نَفَقٍَة واِجبٍة يوم اَلِْعيِد ولَيلَتَه وحواِئج َأصِليٍة        
 ونُهمِلٍم يسمِنيٍن، نَفِْسِه وج نع نتُسو.  

وتَجـوز قَبلَـه    ، وتَِجب ِبغُروِب اَلشَّمِس لَيلَةَ اَلِْفطِْر      
موِن فَقَطْ   ِبيُل     ، يالِة َأفْضَل اَلصقَب هموياِقيـِه     ، وِفي ب هتُكْرو ،

    نْها عهتَْأِخير مرحيا   ، ووبجى وتُقْضو ،     ـرب ِمن اعص ِهيو
َأو ، َأو زِبيـٍب    ، َأو تَمٍر   ، َأو شَِعيٍر َأو سِويِقِهما َأو دِقيِقِهما       

فَِإن عِدمتْ َأجزَأ كُلُّ    ، الفْضُل تَمر فَزِبيب فَبر فََأنْفَع      وا، َأِقٍط  
هكْسعو اِحداَلْو ملْزا يٍة ماعمج طَاءِإع وزجيقْتَاتََِ ُُ وي بح. 

  بيان ِإخْراِج اَلزكَاِة وَأهِلها 
     ِر ملَى اَلْفَوكَاٍة عز اجِإخْر ِجبيكَاِنِه   وِإم ع ،  خْـِرجيو

  .وشُِرطَ لَه ِنيةٌ، وِلي صِغيٍر ومجنُوٍن عنْهما 
فَـِإن  ، ِإن وِجد َأهلُها    ، وحرم نَقْلُها ِإلَى مسافَِة قَصٍر      

، كَان ِفي بلٍَد ومالُه ِفي آخَر َأخْرج زكَاةَ اَلْماِل ِفي بلَِد اَلْمـاِل              
لَِد نَفِْسِه       وِفي ب تْهةً لَِزمِفطْرو تَهِن   ، ِفطْرلَيوا ِلحِجيلُهتَع وزجيو

  .فَقَطْ
مهِة واِنينَاِف اَلثَّمِإال ِإلَى اَالص فَعال تُدو  :اءالْفُقَر. 



 

 

  ِكتَاب اَلصياِم
الِل ولَو ِمن عدٍل  يلْزم كُلَّ مسِلٍم مكَلٍَّف قَاِدٍر ِبرْؤيِة اَلْهِ      

 ،    انباِل شَعِبِإكْم َأو ،        لَةَ اَلثَّالِثـينِتِه لَيْؤير اِنٍع ِمنوِد مجو َأو
  .وِإن رِئي نَهارا فَهو ِللْمقِْبلَِة، ِمنْه كَغَيٍم وجبٍل وغَيِرِهما 

 قَـِدم مسـاِفر     َأو. وِإن صار َأهال ِلوجوِبِه ِفي َأثْنَاِئهِ     
ومن َأفْطَر ِلِكبٍر   . َأو طَهرتْ حاِئض َأمسكُوا وقَضوا    ، مفِْطرا  

  .َأو مرٍض ال يرجى برُؤه َأطْعم ِلكُلِّ يوٍم ِمسِكينًا
َأو علَى ولَديِهما مع اَالطْعاِم ِممن يمون       ، قَضتَا فَقَطْ   

َََِلَدِه      اَلْولَيع ُأغِْمي نمو  َ ،       هموص ِصحي اِر لَماَلنَّه ِميعج نج َأو
  .ويقِْضي اَلْمغْمى علَيِه، 

وال يِصح صوم فَرٍض ِإال ِبِنيٍة معينٍَة ِبجزٍء ِمن اَللَّيِل          
 ،ا ِبِنيفِْسدْل مفْعي لَم ننَفٌْل ِمم ِصحيطْلَقًاوا مارٍة نَه. 

  بيان اَلْمفِْطراِت وَأحكَامها 
َأو مجوٍف ِفي جسِدِه كَـِدماٍغ      ، ومن َأدخََل ِإلَى جوِفِه     

وحلٍْق شَيًئا ِمن َأي موِضٍع كَان غَير ِإحِليِلِهِ  َأو ِابتَلَع نُخَامـةً             
َأو باشَر  ، َأو ِاستَمنَى   ، َأو استَقَاء فَقَاء    بعد وصوِلها ِإلَى فَِمِه     

َأو نَوى  ، َأو َأمذَ ى َأو كَرر اَلنَّظَر فََأمنَى        ، دون اَلْفَرِج فََأمنَى    



 

 

  اَالفْطَار ،   مجح ِمِه       ، َأوـوا ِلصا ذَاِكرخْتَارا ماِمدع متَجِاح َأو
  فَكَّ  ، َأفْطَر َل     ال ِإنفَـَأنْز  ََََِر ،        ـٍة َأوضمضم ـاءخَـَل مد َأو

 لْقَهِتنْشَاٍق حلَى ثَالٍث، ِاسع ادز الَغَ َأوب لَوو.  
ومن جامع ِبرمضان نَهارا ِبال عذِْر شَـبٍق ونَحـِوِهِ            

      ةَ عال كَفَّارطْلَقًا وةُ مالْكَفَّارو اءِه اَلْقَضلَيذْرِ  فَعاَلْع عا مهٍم : لَيكَنَو
وِهي ِعتْقُ رقَبٍة   ، وعلَيها الْقَضاء   ، وِإكْراٍه ، وِنسياٍن وجهٍل     ، 
فَِإن لَم يستَِطع فَِإطْعام    ، فَِإن لَم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن       ، 

  . سقَطَتْفَِإن لَم يِجد، ِستِّين ِمسِكينًا 
ومضغُ ، وكُِره َأن يجمع ِريقَه فَيبتَِلعه ، وذَوقُ طَعاٍم         

والْقُبلَةََِ ُُ  ، وِإن وجد طَعمهما ِفي حلِْقِه َأفْطَر       ، ِعلْكٍ  ال يتَحلَُّل     
تَهوشَه كرتُح نا ِممِوهنَحو.  

، ومضـغُ ِعلْـٍك يتَحلَّـُل        ، ويحرم ِإن ظَن ِإنْـزاال    
)كَِذبةٌ ) وبغَيِبتََأكٍُّد، و هونَحو شَتْمةٌ ونَِميمو. 

وتَْأِخير سحوٍر وقَـوُل مـا ورد       ، وسن تَعِجيُل ِفطٍْر    
ِعنْد ِفطْرٍ  وتُتَاِبع اَلْقَضاء فَورا وحرم تَْأِخيره ِإلَى آِخِرِ  ِبـال             

فَِإن فَعَل وجب مع اَلْقَضاِء ِإطْعام ِمسِكيٍن عن كُلِّ يوٍم          ، عذٍْر  
وِإن ماتَ اَلْمفَرطََِ ُُ ولَو قَبَل آخَر ُأطِْعم عنْه كَذَِلك ِمن رْأِس            ، 

 َأو، وِإن كَان علَى اَلْميِت نَذْر ِمن حـج         ، وال يصام   ، ماِلِه  



 

 

َأو نَحِوها سن ِلوِليِه قَضاُؤه ومـع تَِركَـٍة   ، َأو صالٍة   ، صوٍم  
 ِجبي ، ٍِليةُ واشَربال م. 

مرحا يماِم واَألي ِمن هموص نسا يم  
وِسـتٍِّ  ، يسن صوم َأياِم اَلِْبيِضِ  والْخَِميس واالثْنَيِن        

، وآكَده اَلْعاِشر ثُم اَلتَّاِسـع      ، وشَهِر اَللَِّه اَلْمحِرم     ، ِمن شَوالٍ 
  .وآكَده يوم عرفَةَ ِلغَيِر حاج ِبها، وِتسِع ِذي اَلِْحجِة 

وكُِره ِإفْـراد   ، وَأفْضُل اَلصياِم صوم يوٍم وِفطْر يوٍم       
  السِة وعمالْجٍب وجر   الشَّكِت وكُلِّ ِعيٍد ِللْكُفَّـاِر     ، بو ،  متَقَـدو

  .رمضان ِبيوٍم َأو ِبيوميِن ما لَم يواِفقْ عادةً ِفي اَلْكُلِّ
وَأيام اَلتَّشِْريِق ِإال عـن     ، وحرم صوم اَلِْعيديِن مطْلَقًا     

ِفي فَرٍض موسٍع حرم قَطْعه ِبـال       ومن دخََل   . دِم متْعٍة وِقرانٍ  
 .عذْرٍ  َأو نَفٍْل غَير حج وعمرٍة كُِره ِبال عذٍْر

  َأحكَام اَالعِتكَاِف ولَواِحقُه 
وال يِصح ِممن تَلْزمه اَلْجماعةُ ِإال      ، واالعِتكَافُ سنَّةٌ   
وشُِرطَ لَه طَهارةٌ ِمما    ، ى علَيِه صالةٌ    ِفي مسِجٍد تُقَام ِفيِه ِإن َأتَ     

  .يوِجب غُسال
فَلَه ِفعلُه  -وِإن نَذَره َأو اَلصالةُ ِفي مسِجٍد غَير اَلثَّالثَِة         



 

 

، وِفـي اَالفْضـِل     ، وِفي َأحِدها فَلَه ِفعلُـه ِفيـِه        ، ِفي غَيِرِه   
  اَلْح ِجدسا اَلْملُهَأفْضو    امر،  النَِّبي ِجدسم ثُم-   ـالمـِه اَلسلَيع- 

 . )فَاالقْصى(

           ـدا ال با ِإال ِلمتَتَاِبعا منْذُورتَكَفَ مِاع نم جخْرال يو
  .وال يشْهد ِجنَازةً ِإال ِبشَرطٍ ، ِمنْهَِ ُُ وال يعود مِريضا 

    هفِْسدِج ياَلْفَر طْءوو ،ٍة    واِشرباٌل ِبمكَذَا ِإنْز ،  ملْـزيو
  .الفْساِدِه كَفَّارةُ يِميٍن

 .واجِتنَاب ما ال يعِنيه، وسن ِاشِْتغَالُه ِبالْقُرِب 



 

 

  ِكتَاب اَلْحج والْعمرةُ
ِ  ِفـي            ِ  اَلْمكَلَِّف اَلْمسـتَِطيِع رِلِم اَلْحسلَى اَلْماِن عِجبي

فَِإن زاَل ماِنع حج ِبعرفَةَ وعمرٍة قَبَل       ، عمِر مرةً علَى اَلْفَوِر     اَلْ
  .طَواِفها وفُِعال ِإذَن وقَعا فَرضا

           َأن ـهلَِزم ُؤهرى بجرٍض ال يرم ٍر َأوِلِكب زجع ِإنو
ويجِزآِنِه ما لَـم    ،  وجبا   يِقيم من يحج عنْه ويعتَِمر ِمن حيثُ      

  .يبرْأ قَبَل ِإحراِم نَاِئٍب
 .فَِإن َأِيستْ ِمنْه ِاستَنَابتْ، وشُِرطَ المرَأٍة محرم َأيضا 

  .وِإن ماتَ من لَِزماه ُأخِْرجا ِمن تَِركَِتِهِ 
، وتَنَظُّـفٌ   ، عذٍْر  وسن ِلمِريِد ِإحراٍم غُسٌل َأو تَيمم لِ      

وِإحـرام ِبـِإزاٍر وِرداٍء     ، وكُِره ِفي ثَوٍب    ، وتَطَيب ِفي بدٍن    
  .َأبيضيِن عِقِب فَِريضٍة َأو ركْعتَيِن ِفي غَيِر وقِْت نَهٍي

 .واالشِْتراطُ ِفيِه سنَّةٌ ، وِنيتُه شَرطٌ 
وهو َأن يحِرم ِبعمرٍة ِفـي      ، تَّمتُِّع  وَأفْضُل اَالنْساِك اَل  

  .ثُم ِبِه ِفي عاِمِه، َأشْهِر اَلْحج ويفْرغَ ِمنْها 
ثُم اَالفْراد وهو َأن يحِرم ِبحج ثُم ِبعمرٍة بعد فَراِغـِه           

ا ثُ       . ِمنْهِبه ا َأوعا مِبِهم ِرمحي َأن انالِْقرـَل     وا قَبهلَيع ِخلَهدي م



 

 

  .اَلشُّروِع ِفي طَوافَها
 دم نُسٍك   -ِإذَا كَان ُأفُِقيا  -وعلَى كُلٍّ ِمن متَمتٍِّع وقَاِرٍن      

  .ِبشَرِطِهِ 
وِإن حاضتْ متَمتِّعةٌ فَخَِشيتْ فَواتَ اَلْحج َأحرمتْ ِبـِه    

  .وصارتْ قَاِرنَةً
تُسةُ   واَلتَّلِْبي ن ،        ا َأواِديطَ وبه ا َأوال نَشْزِإذَا ع تَتََأكَّدو

 .صلَّى

 بيان اَلْمواِقيِت واإلحراِم
والشَّـاِم وِمصـر    ، وِميقَاتُ َأهِل اَلْمِدينَـِة الحلَيفَـةُ       

      لَملَمِن يمالْيفَةََِ ُُ وحغِْرِب اَلْجالْمٍد، ونَجشِْرِق ذَاتُ     والْمنٌ  وقَر 
  .ِعرٍق

  .وِلعمرٍة ِمن اَلِْحلِّ، ويحِرم ِمن مكَّةَ ِلحج ِمنْها 
وذُو اَلْقَعدِة وعشْـر ِمـن ِذي       ، وَأشْهر اَلْحج شَواٌل    

  .اَلِْحجِة
  :محظُوراتُ اَالحراِم ِتسعةٌ

، وتَغِْطيـةُ رْأِس ذَكَـٍر      ، يم َأظْفَاٍر   وتَقِْل، ِإزالَةُ شَعٍر   
، وخُفَّيِن ِلعدم نَعلَـيِن     ، ولَبسه اَلْمِخيِط ِإال سراِويَل ِلعدم ِإزاٍر       

  الطِّيبِنكَاٍح       ، و قْدعو  ِرِد اَلْبيقَتُْل صو ،  اعِجمةٌ  ، واشَـربمو



 

 

  .ِفيما دون فَرٍج
 ِمن ثَالِث شَعراٍت وثَالثَةَ َأظْفَاٍر ِفي كُلِّ واِحٍد      فَِفي َأقَلَّ 

وِفـي تَغِْطيـِة    ، وِفي اَلثَّالِث فََأكْثَر دم     ، فََأقَلَّ طَعام ِمسِكيٍن    
َأو ، َأو ثَـوٍب  ، اَلرْأِس ِبالِصق ولُبس مِخيٍط وتَطَيٍب ِفي بدٍن       

وِإن قَتََل صيدا مْأكُوال بريـا َأصـال        ،   َأو دهنٍ  اَلِْفديةُ   ، شَمٍّ  
اُؤهزِه جلَيفَع.  

والِْجماع قَبَل اَلتَّحلُِّل اَالوِل ِفي حج وقَبَل فَراِغ سـعٍي    
وِلعمـرٍة  ، وِفيِه ِلحج بدنَـةٌ     ، ِفي عمرٍة مفِْسد ِلنُسِكِهما مطْلَقًا      

ويقِْضياِنِه مطْلَقًا ِإن كَانَا مكَلَّفَيِن     ، ِضياِن ِفي فَاِسِدِه    ويم، شَاةٌ  
  .وحجِة االسالِم فَورا، وِإال بعد اَلتَّكِْليِف ، فَورا 

ويِجب ِبها بدنَةٌ ِإن َأنْـزَل      ، وال يفْسد اَلنّسك ِبمباشَرٍة     
، حج بعد اَلتَّحلُِّل اَالوِل وقَبَل اَلثَّاِني       وال ِبوطٍْء ِفي    ، وِإال شَاةٌ   

لَِكن يفْسد اَالحرام فَيحِرم ِمن اَلِْحلِّ ِليطُوفَ للزيارِة ِفي ِإحراٍم          
  .وعلَيِه شَاةٌ، ويسعى ِإن لَم يكُن سعى ، صِحيٍح 

وتَجتَِنـب  ، بِس مِخيٍط   وِإحرام امرَأٍة كَرجٍل ِإال ِفي لُ     
 .فَِإن غَطَّتْه ِبال عذٍْر فَدتْ، اَلْبرقُع والْقُفَّازيِنِ  وتَغِْطيةَ اَلْوجِه 

  اَلِْفديةُ 
          نـيِطيـٍب بْأٍس وِة رتَغِْطيلٍْق وتَقِْليٍم وِة حيِبِفد رخَيي



 

 

كُلِّ ِمسِكيٍن مد بر    ، ِستَِّة مساِكين   َأو ِإطْعاِم   ، ِصياِم ثَالثَِة َأياٍم    
  .َأو ذَبِح شَاٍة، َأو زِبيٍب َأو شَِعيٍر ، َأو ِنصفَ صاٍع تَمٍر 

اِهمرتَقِْويِمِه ِبد َأو ِمثِْل ِمثِْلي نيٍد بياِء صزِفي جو  
الثَةَ َأياٍم ِفـي    وِإن عِدم متَمتِّع َأو قَاِرن اَلْهدي صام ثَ       

  جفَةَ      ، اَلْحرع موا يُل آِخِرهعُل جاالفْضو ،    ـعجةً ِإذَا رعبسو
  والْمحصر، الهِلِه 

وتَسـقُطُ  ، ثُـم حـلَّ     ، ِإذَا لَم يِجده صام عشْرةَ َأياٍم       
  .وِطيٍب وتَغِْطيِة رْأٍس، ِبِنسياٍن ِفي لُبٍس 

ِم       وراِكين اَلْحساٍم فَِلمطَع ٍي َأودـةَ َأذًى    ، كُلُّ هيِإال ِفد
ويجِزُئ اَلصـوم ِبكُـلِّ     ، فَحيثُ وِجد سببها    ، ولُبٍس ونَحِوها   

  .والدم شَاةٌ َأو سبعَِ ُُ بدنٍَة َأو بقَرٍة، مكَاٍن 
، ِإلَى ما قَضتْ ِفيِه اَلصحابةُ      ويرجع ِفي جزاِء اَلصيِد     

وما ال ِمثَْل لَـه     ، وِفيما لَم تَقِْض ِفيِه ِإلَى قَوِل عدلَيِن خَِبيريِن         
كَانَهم تُهِقيم تَِجب.  

وقَطْع شَجِرِه وحِشيِشِه   ، وحرم مطْلَقًا صيد حرِم مكَّةَ      
َ  وِفيهِ    َََِِإال اَالذِْخر   اءزِدينَِة    ،  اَلْجِم اَلْمرح ديصِرِه  ، وشَج قَطْعو

اءزال جا وِوِهمنَحقَتَبٍ  ولٍَف وِة عاجِر حِشيِشِه ِلغَيحو. 



 

 

  باب دخُوُل مكَّةَ
والْمسِجد ِمن باِب َأِبي شَيبةَ     ، يسن نَهارا ِمن َأعالها     

 ،  َأى اَلْبفَِإذَا ر       درا وقَاَل مو هدي فَعتَ را   ، يطَِبعضطَافَ م ثُم
   تَِمرعِة اَلْمرمِللْع ،   هروِم غَيِللْقُدِد      ، وـوـِر اَالسجاَلْح ـتَِلمسيو

  لُهقَبيِه     ، وِإلَي شَقَّ َأشَار فَِإن ،    درا وقُوُل ميو ،   لََِ ُُ اَالفُِقيمريو
ِ  ثُـم         ،  هذَا اَلطَّواِف    ِفي فَِإذَا فَرغَ صلَّى ركْعتَيِن خَلْفَ اَلْمقَاِم

يستَِلم اَلْحجر اَالسود ويخْرج ِإلَى اَلصفَا ِمن باِبِهِ  فَيرقَاه حتَّى           
اِشيا ِإلَى  ثُم ينِْزُل م  ، فَيكَبر ثَالثًا ويقُوُل ما ورد      ، يرى اَلْبيتَ   

ثُم يمِشي ويرقَى ِإلَى    ، اَلْعلَِم اَالوِلِ  فَيسعى شَِديدا ِإلَى اَالخَِر        
ثُم ينِْزُل فَيمِشـي ِفـي      ، ويقُوُل ما قَالَه علَى اَلصفَا      ، اَلْمروِة  

فْعلُـه  ي، موِضِع مشِْيِه ويسعى ِفي موِضِع سعِيِه ِإلَى اَلصـفَا          
  .ويحِسب ذَهابه ورجوعه، سبعا 

ومـن  ، ويتَحلَُّل متَمتِّع ال هدي معه ِبتَقِْصيِر ِشـعِرِه         
    َ َََِجِإذَا ح يده هعـةَ ِإذَا َأخَـذَ ِفـي          . ماَلتَّلِْبي قْطَـعتِِّع يتَمالْمو

 .اَلطَّواِف

مالْعو جِةِصفَةُ اَلْحر  
يسن ِلمِحلٍّ ِبمكَّةَ اَالحرام ِبالْحج يوم اَلتَّرِويِةِ  والْمِبيتُ         

وكُلُّها موِقفٌ ِإال   ، فَِإذَا طَلَعِت اَلشَّمس سار ِإلَى عرفَةَ       ، ِبِمنًى  



 

 

َأكْثَـر  و، بطْن عرنَة وجمع ِفيها بين اَلظُّهِر والْعصِر تَقِْديما         
درا وِمم اءعاَلد.  

ثُم ، ِمن فَجِر عرفَةَ ِإلَى فَجِر اَلنَّحِر       : ووقْتُ اَلْوقُوفِ 
             نـيـا بِفيه ـعمجيِكينَةٍ  وِلفَةَ ِبسدزوِب ِإلَى اَلْماَلْغُر دعب فَعدي

َ      فَِإذَا صلَّ ، الِعشَاءيِن تَْأِخيرا ويِبيتُ ِبها      َََِرشْعَأتَى اَلْم حبى اَلص
  امراَلْح ،    هقَفَ ِعنْدوو قَاهأَ   ، فَرقَرو ركَبو اَللَّه ِمدحفَـِإذَا  :  ( و

 ).َأفَضتُم ِمن عرفَاٍت
    ِفرستَّى يو حعديِإلَى ِمنَـى      ، و فَعدي لَـغَ    ، ثُمفَـِإذَا ب

  مر عرا َأسرسحٍر   مجةَ حي ،     رَأكْب ِعينبس ارى اَلِْجمصَأخَذَ حو
) وحـدها   (فَيرِمي جمرةَ اَلْعقَبِة    ، ِمن اَلِْحمِص ودون اَلْبنْدِق     

ويكَبر مـع كُـلِّ     ، يرفَع يمنَاه حتَّى يرى بياض ِإِبِطِه       ، ِبسبِع  
، َأو يقَصر ِمن جِميـِع شَـعِرِه        ، ويحِلقُ  ، ثُم ينْحر   ، حصاٍة  

              ِفيضي ثُم اءٍء ِإال اَلنِّسكُلُّ شَي لَّ لَهح قَد لَةٍ  ثُمُأنْم رَأةُ قَدرالْمو
 .  ِإلَى مكَّةَ

        با َأحِلم مزمز ِمن بشْري َأن نسو ،  ِمنْه  ََََِلَّعتَضيو ،
ديو    درا وِبم واٍل       ، عِبيتُ ِبِمنًى ثَالثَ لَيفَي ِجعري ِمـي  ، ثُمريو

اَلِْجمار ِفي كُلِّ يوم ِمن َأياٍم اَلتَّشِْريِق بعد اَلزواِل وقَبَل اَلصالِة           
ـ       ، ومن تَعجَل ِفي يوميِن     ،  وِب لَِزمَل اَلْغُـرقَب جخْري لَم ِإن ه



 

 

  .اَلْمِبيتُ والرمي ِمن اَلْغَِد
     لُهفْعي اِجباِع ودافُ اَلْوطَولْتَـزِم    ، وِقفُ ِفـي اَلْمي ثُم

 درا وا ِبماِعيِجِدِ ، دساِب اَلْملَى بع اءالنُّفَسو اِئضو اَلْحعتَدو.  
ِر اَلنَِّبيةُ قَبارِزي نسو � يرقَبِهِ وياِحبص .  

َأن يحِرم ِبها من ِبالْحرِم ِمـن َأدنَـى         : وِصفَةُ اَلْعمرةِ 
وِإال ، ِإن كَان دون اَلِْميقَاِت     ، وغَيره ِمن دويرِة َأهِلِه     ، اَلِْحلِّ  
 فَِمنْه ،رقَصيى وعسيطُوفُ وي ثُم. 

  ام اَألضِحيِةَأركَان اَلْحج وَأحكَ
، وطَـوافٌ   ، ووقُـوفٌ   ، ِإحرام  : َأركَان اَلْحج َأربعةٌ  

يعسو.  
، ِإحرام مـار علَـى ِميقَـاٍت ِمنْـه      : وواِجباتُه سبعةٌ 

ومبيتٌ ِبمزدِلفَةَ ِإلَى بعـِد     ، ووقُوفٌ ِإلَى اَللَّيِل ِإن وقَفَ نَهارا       
ِفِه  ِنص ،    لَها قَبافَاهو ا   ، ِإنهاِلينَى لَيِبمـا     ، وتَّبرم ـيمالرو ،

 تَقِْصير لْقٌ َأوحاٍع، ودافُ وطَوو.  
 امرِة ثَالثَةٌ ِإحرماَلْع كَانَأرافٌ ، وطَوو ،يعسو.  

الْحلْـقُ َأو   و، اَالحرام ِمـن اَلِْحـلِّ      : وواِجباتُها ِاثْنَانِ 
اَلتَّقِْصير.  

      جاَلْح قُوفُ فَاتَهاَلْو فَاتَه نمٍي    ، ودهةٍ  ورملََّل ِبعتَحو



 

 

  .ِإن لَم يكُن ِاشْتَرطَ
فَِإن فَقْدهَِ ُُ صام عشْرةَ     ، ومن مِنع اَلْبيِت هدى ثُم حلَّ       

  .فَةَ تَحلََّل ِبعمرٍة وال دمومن صد عن عر، َأياٍم 
  .يكْره تَركُها لَقَاِدٍر، واالضِحيةََِ ُُ سنَّةٌ 

بعد صالِة اَلِْعيِد َأو قَدِرها ِإلَى آخَِر ثَاِني        : ووقْتُ اَلذَّبحِ 
  .اَلتَّشِْريِق

لْدها وال  وال يباع جِ  ، وال يعطَى جاِزر َأجرتَهَِ ُُ ِمنْها       
  .شَيء ِمنْها بْل ينْتَفَع ِبِه

  .ثُم غَنَم، ثُم بقَر ، ِإِبٌل : وَأفْضُل هدٍي وُأضِحيٍة
فَثَِني ِإِبـٍل   ، وال يجِزُئ ِإال ِجذْع ضْأنٍ  َأو ثَِني غَيِرِه          

     ِسِنين سخَم ا لَهنَتَاِن   ، مقٍَر سبِزُئ، وتُجاِحٍد     وو ناَلشَّاةُ ع  ،
وال تُجِزُئ هزيلَةٌ  وبينَةُ عوٍر َأو       ، والْبدنَةُ والْبقَرةُ عن سبعٍة     

  .َأو َأكْثَِر ُأذُِنها َأو قَرِنها، وال ذَاِهبةُ اَلثَّنَايا ، عرٍج 
 اَلْيسـرى وذَبـح     والسنَّةُ نَحر ِإِبٍل قَاِئمةً معقُولَةً يدها     

  ."ِبسِم اَللَِّه اَللَّهم هذَا ِمنْك ولَك:  "ويقُوُل، غَيِرها 
وسن َأن يْأكَُل ويهِدي ويتَصدقَ َأثْالثًا مطْلَقًا والْحلْـقُ         

َأخْـذُ  وحرم علَى مِريِدها    ، وِإن َأكَلَها ِإال ُأوِقيةً جاز      ، بعدها  
  .وظُفُِرِه وبشْرِتِهِ  ِفي اَلْعشِْر، شَيٍء ِمن شَعِرِه 



 

 

وتُسن اَلْعِقيقَةُ  وتُسن الْعِقيقَةُ وِهي عِن الْغُالِم شَاتَاِن ،          
فَِإن فَاتَ فَِفـي َأربعـةَ      ، وعِن الْجاِريِة شَاةٌ تُذْبح يوم اَلساِبِع       

  شَرع ،فَِإن      ِعشِْرينو دفَاتَ فَِفي َأح  ،     اِبيعاَالس تَِبرال تَع ثُم ،
 .وحكْمها كَُأضِحية



 

 

ادِكتَاب اَلِْجه  
ِإال ِإذَا حضره َأو حصره َأو بلَـده        ، هو فَرض ِكفَايٍة    

  ودٍن       ، عيع ضا فَفَرامع اَلنَِّفير كَان تَطَ ، َأوال يو    ـنِبِه م عو
  .َأحد َأبويِه حر مسِلم ِإال ِبِإذِْنِه

  .وتَمامه َأربعون يوما، وسن ِرباطٌ  وَأقَلُّه ساعةٌ 
وعلَى اَلْجـيِش   ، وعلَى اَالماِم منْع مخَذِّلٍ  ومرِجٍف       

هعم ربالصو تُهطَاع.  
، ِنيمةُ ِباالسِتيالِء علَيهـا ِفـي داِر حـرٍب          وتُملَك اَلْغَ 

وسهم ِلذَِوي  ، سهم ِللَِّه وِلرسوِلِه    :  فَيجعُل خُمسها خَمسةَ َأسهمٍ   
، وسهم ِللْيتَـامى اَلْفُقَـراِء      ، اَلْقُربى وهم بنُو هاِشٍم والْمطَِّلِب      

وشُِرطَ ِفيمن يسهم لَه    . وسهم البنَاِء اَلسِبيلِ  ، وسهم ِللْمساِكيِن   
المِإس.  

، ِللراِجِل سـهم    : ثُم يقْسم اَلْباِقي بيِن من شَِهد اَلْوقْعةَ      
ويقْسم . وعلَى غَيِرِه ِاثْنَانِ  ، وِللْفَاِرِس علَى فَرٍس عرِبيٍ  ثَالثَةٌ       

  .ٍم ويرضخََِ ُُ ِلغَيِرِهمِلحر مسِل
وِإذَا فَتَحوا َأرضا ِبالسيِف خُير اَالمام بـين قَسـِمها          

    ِلِمينسلَى اَلْما عقِْفهوا     ، وتَِمرسا ماجا خَرهلَيا عاِربْؤخَذُ ، ضي



 

 

  .ِممن ِهي ِفي يِدِهِ 
ال ِقتَاٍل كَِجزيـٍة وخَـراٍج      وما ُأِخذَ ِمن ماِل مشِْرٍك بِ     

 ِلِمينساِلح اَلْمصءٍ  ِلمشِْر فَيعِة، وِس اَلْغَِنيمخُم سكَذَا خُمو. 

  عقْد اَلذِّمِة 
ويجوز عقْد اَلذِّمِة ِلمن لَه ِكتَاب َأو شُـبهتُه  ويقَاتَـُل            

وغَيرهم حتَّى يسِلموا   ، لِْجزيةَ  هُؤالِء حتَّى يسِلموا َأو يعطُوا اَ     
ويْؤخَذُ ِمنْهم ممتَهِنين مصغَِّرين ، وال تُْؤخَذُ ِمـن         ، َأو يقْتَلُوا   

ِوِهمنَحا ونْهاِجٍز عفَِقيٍر عَأٍة ورامٍد وبعو ِبيص.  
ِقدون تَحِريمه ِمن   ويلْزم َأخْذُهم ِبحكِْم اَالسالِم ِفيما يعتَ     

  .نَفٍْس وِعرٍض وماٍل وغَيِرها
     ِلِمينساَلْم نع زياَلتَّم مهملْزيـِر     ، وغَي كُـوبر ملَهو

  .خَيٍل ِبغَيِر سرٍج
 مهِظيمتَع مرحالِم، وِبالس متُهاءدبو.  

    لَى مع يى اَلذِّمدتَع ِإنِلٍم  وس ،      هِكتَاب َأو اَللَّه ذَكَر َأو ،
      هدهع وٍء ِانْتَقَضِبس ولَهسر ِفيـِه كََأِسـيٍر       ، َأو ـاماَالم رخَيفَي

ِبيرح.  



 

 

 ِكتَاب اَلْبيِع وساِئِر اَلْمعامالِت
 

   :ينْعِقد ِبمعاْطَاٍة وِبِإيجاٍب وقَبوٍل ِبسبعِة شُروٍط
وكَون عاِقٍد جاِئز اَلتَّصـرِف وكَـون       ، اَلرضا ِمنْهما   

وكَونُه مملُوكًا ِلباِئِعـِه    ، وهو ما ِفيِه منْفَعةٌ مباحةٌ      ، مِبيٍع ماال   
وكَونُه معلُوما  ، َأو مْأذُونًا لَه ِفيِه وكَونُه مقْدورا علَى تَسِليِمِه         

لَِم        لَهِصفٍَة تَكِْفي ِفي اَلس ِة َأوْؤيا ِبرـا     ، ملُومعٍن مثَم نكَوو ،
رعِبِه اَلس نْقَِطعا يِبم ِصحفَال ي.  

َأو عبـده وعبـد     ، وِإن باع مشَاعا بينَه وبين غَيِرِه       
و خَـال وخَمـرا صـفْقَةً       َأ، َأو عبدا وحرا    ، غَيِرِه ِبغَيِر ِإذٍَن    

وِلمشْـتٍَر  ، واِحدةً صح ِفي نَِصيِبِه وعبِدِه والْخَـلِّ ِبِقسـِطِه          
اراَلِْخي.  

   ِصحال يةٍ -واجِبال ح-        ـهتُلِْزم ـنِمم اءال ِشرو عيب 
ِد وال بيع عِصيٍر    وتَِصح ساِئِر اَلْعقُو  . اَلْجمعةُ بعد ِنداِئها اَلثَّاِني   
وال عبٍد مسـِلٍم    ، وال ِسالٍح ِفي ِفتْنٍَة     ، َأو ِعنٍَب ِلمتَِّخِذِه خَمرا     

  .ِلكَاِفٍر ال يعِتقُ علَيِه
وِشراُؤه علَى  ، وحرم ولَم يِصح بيعه علَى بيِع َأِخيِه        

 .وسومه علَى سوِمِه، ِشراِئِه 



 

 

اِرشُراَلِْخي امَأقْسِع ويوطُ اَلْب  
  :والشُّروطُ ِفي اَلْبيِع ضرباِن

ِحيحٍن      : صتَْأِجيِل ثَماِمٍن وضٍن وهط رِط ، كَشَركَشَرو
َأو مشْتٍَر نَفْع   ، باِئٍع نَفْعا معلُوما ِفي مِبيٍع كَسكْنَى اَلداِر شَهرا         

  ِل حماِئٍع كَحتَكِْسيِرِه    ب طَـَل      ، طٍَب َأوِن بطَيشَر نيب عمج ِإنو
ُُ َِعياَلْب.  

فَاِسدو :  ِطلُهبِرِه       ، يغَيٍض وقَر ِمن قٍْد َآخَرِط عكَشَر ،
  .َأو رِضي زيد، َأو ما يعلِّقُ اَلْبيع كَِبعتُك ِإن ِجْئتَِني ِبكَذَا 

  بال ي فَاِسدةَ       وارال خَس ِط َأنكَشَر ُُ َِتَى نَفَقَ   ، ِطلُهم َأو
 هدِإال رو ،ذَِلك ونَحو.  

  .وِإن شَرطَ اَلْبراءةَ ِمن كُلِّ عيٍب مجهوٍل لَم يبرْأ
  :والِْخيار سبعةُ َأقْساٍم

 لَـم يتَفَرقَـا     فَالْمتَباِيعاِن ِبالِْخياِر مـا   ، ِخيار مجِلٍس   
  .ِبَأبداِنِهما عرفًا

وهو َأن يشْتَِرطَاه َأو َأحـدهما مـدةً        ، وِخيار شَرٍط   
  .معلُومةً

       عياَلْب ِصحي لَمِحيلَةً  و مرحـا     ، وِفيِهم نْتَِقُل اَلِْملْـكيو
  .لَِكن يحرم، ِلمشْتٍَر 



 

 

  تَص ِصحال يا ِإال ِعتْقَ       ومتَهدِضِه مِعوِبيٍع وفٌ ِفي مر
  .والِْخيار لَه، وِإال تَصرفَه ِفي مِبيٍع ، مشْتٍَر مطْلَقًا 

ال ، وِخيار غَبٍن يخْرج عن اَلْعادةَ ِلنَجشٍ  َأو غَيـِرِه           
  .السِتعجاٍل

اَلثَّمن كَتَصـِريٍة وتَسـِويِد     وِخيار تَدِليٍس ِبما يِزيد ِبِه      
  .شَعِر جاِريٍة

وتَدِليٍس علَى اَلتَّراِخي ما لَـم      ، وعيٍب  ، وِخيار غَبٍن   
  .يوجد دِليُل اَلرضا ِإال ِفي تَصِريٍة فَثَالثَةُ َأيامٍ 

ِد عضٍو  كَمرٍض وفَقْ ، وِخيار عيٍب ينِْقص ِقيمةَ اَلْمِبيِع      
فَِإذَا عِلم اَلْعيِب خُير بين ِإمساِك مـع َأرشٍ  َأو رد            . وِزيادِتِه

  .وَأخِْذ ثَمٍن
    ِبيعتَِلفَ م ِإنشٌ       ، وَأر نـيتَع هونَحِتقَ وُأع َأو ، ِإنو

        م درٍش وَأخِْذ َأر نيِفيِه ب را خُيضَأي بيْأخُذُ    تَعيٍش وفِْع َأرد ع
نَهثَم.  

  .وِإن ِاخْتَلَفَا ِعنْد من حدثَ فَقَوُل مشْتٍَر ِبيِميِنِهِ 
َأو َأنَّه ِاشْـتَراه    ، فَمتَى بان َأكْثَر    ، وِخيار تَخِْبيِر ثَمٍن    

، َأكْثَر ِمن ثَمِنِه ِحيلَةً َأو ِممن ال تُقْبُل شَهادتُةُ لَهَِ ُُ َأو بِ      ، مَؤجال  
  .فَِلمشْتٍَر اَلِْخيار، ولَم يبين ذَِلك ، َأو باع بعضه ِبِقسِطِه 



 

 

فَِإذَا ِاخْتَلَفَا ِفي قَدِر ثَمٍن     ، وِخيار الخِْتالِف اَلْمتَباِيعيِن    
وِإنَّما ، وما ِبعتُه ِبكَذَا    ، ع  وال بينَةَ َأو لَهما حلَفَ بائِ     ، َأو ُأجرٍة   
، وِإنَّما ِاشْتَريتُه ِبكَـذَا   ، ثُم مشْتٍَر ما ِاشْتَريتُه ِبكَذَا      ، ِبعتُه ِبكَذَا   

، وبعد تَلٍَف يتَحالَفَاِن    ، وِلكُلٍّ اَلْفَسخُ ِإن لَم يرض ِبقَوِل اَالخَِر        
شْتٍَر ِقيمم مغْريوتَه.  

َأو ، وِإن ِاخْتَلَفَا ِفي َأجٍل َأو شَرطٍ  ونَحِوِه فَقَوُل نَاٍف           
  عيِن مِبيٍع َأو قَدِرِه فَقَوُل باِئٍع

تُهْؤيتْ رما تَقَدر متَغَيفَِة وتُ ِللِْخلِْف ِفي اَلصثْبيو. 

  ِشراء اَلْمِكيِل ونَحِوِه 
 ِاشْتَر نمقِْد      وِبالْع لَِزم هونَحاال وى ِمكْي ،    ِصـحي لَـمو

  .تَصرفُه ِفيِه قَبَل قَبِضِه
ويحصُل قَبض ما ِبيع ِبكَيٍل ونَحِوِه ِبذَِلك مع حضوِر         

ومـا  ، وِوعاُؤه كَيِدِه وصبرٍة ومنْقُوٍل ِبنَقْـٍل       ، مشْتٍَر َأو نَاِئبِه    
  .وغَيره ِبتَخِْليٍة، اوُل ِبتَنَاوِلِه يتَنَ

 .واالقَالَةُ فَسخٌ تُسن ِللنَّاِدِم

  ِربا اَلْفَضِل وِربا اَلنَِّسيَئِة 
  .ِربا فَضٍل وِربا نَِسيَئٍة: اَلربا نَوعاِن



 

 

ِه يحرم ِفي كُلِّ مِكيٍل وموزوٍن ِبيع ِبِجنْسِ      : فَِربا اَلْفَضلِ 
ِ           ، متَفَاِضال   ولَو يِسيرا ال يتََأتَّ ى ويِصح ِبِه متَساِويا وِبغَيِرِه

وال ، ال مِكيٌل ِبِجنِْسِه وزنًـا      ، مطْلَقًا ِبشَرٍط قَبٍض قَبَل تَفَرٍق      
 هكْسع ، ِِعياِر اَلشَّريا ِفي اَلِْمعاِويِهمتَس ِلمِإال ِإذَا عو  

ـٍل            يِكيـٍل ِبمِكيٍل كَما فَضا ِاتَّفَقَا ِفي ِعلَِّة ِربِفيم مرح ،
وموزوٍن ِبموزوٍن ِنساءً  ِإال َأن يكُون اَلـثَّمن َأحـد اَلنَّقْـديِن             

  ِصحطْلَقًا       ، فَيم هكْسعوٍن وزوِكيٍل ِبمم عيب وزجيفُ ، ورصو
  . وعكْسهَِ ُُذَهٍب ِبِفضٍة

ضقْبي ا لَمِفيم قْدطََل اَلْعاِرفَاِن بتَصقَ مِإذَا ِافْتَرو. 

 بيع الشّيء يشمل تواِبعه  
وسقْفَها ، وِبنَاءها  ، وِإذَا باع دارا شَِمَل اَلْبيع َأرضها       

، وخَاِبيةً مدفُونَـةً    ، ِن  وسلَّما ورفا مسموري  ، وبابا منْصوبا   ، 
َأو َأرضا شَـِمَل    ، ودلْوا ، وبكْرةً ونَحوها   ، وِمفْتَاحا  ، ال قُفْال   
ويِصـح مـع    ، وبذَره ِإلَّا ِبشَرطٍ  ، وِبنَاءها ال زرعا  ، غَرسها  
ِل ذَِلكهج. 

      ـولُها فَُأصارلْقَطُ ِمري َأو زجا يمشْـتَرٍ  وةٌ  ،  ِلمِجـزو
 .ولَقْطَةٌ ظَاِهرتَاِن ِلباِئٍع ما لَم يشْرطْه مشْتٍَر

ومن باع نَخْالً تَشَقَّقَ طَلْعه فَالثَّمر لَه مبقى ِإلَى ِجداٍد          



 

 

َأو َأظْهـر   ، وكَذَا حكْم شَجٍر ِفيِه ثَمر بادٍ     ، ما لَم يشْرطْه مشْتَرٍ   
ومـا  ، َأو خَرج ِمن َأكْماِمِه كَورٍد َأو قُطْنٍ      ، ن نُوِرِه كَِمشِْمشٍ  ِم

َل ذَِلكشْتٍَر، قَبطْلَقًا ِلمقُ مرالْوو. 
وال يِصح بيع ثَمٍر قَبَل بدو صالِحِه ، وال زرٍع قَبـَل      

ِهِ  ِإال ِبشَـرِط قَطْـٍع ِإن   ِاشِْتداِد حبِه ِلغَيِر ماِلٍك َأصٍل َأو َأرضِ 
وكَذَا بقٌْل ورطْبـةٌ  وال ِقثَّـاٍء        ، كَان منْتَِفعا ِبِه ولَيس مشَاعا      

وِإن تُِرك ما شُِرطَ قَطْعه     ، ونَحِوِه ِإال لَقْطَةً لَقْطَةً َأو مع َأصِلِه        
ويشْـتَِركَاِن  ) فَـال (اَلْخَشَب  بطََل اَلْبيع ِبِزيادٍة غَيِر يِسيرٍة ِإال       

  .ِفيها
وعلَى باِئٍع سقْي   ، وحصاد ولُقَاطٌ وِجدادٌ  علَى مشْتٍَر       

  .ولَو تَضرر َأصٌل
           عبي ا لَماِئٍع ملَى بٍة فَعاِويمِسيٍر ِبآفٍَة سى يا تَِلفَ ِسومو

  .عن عادِتِهَأو يَؤخَّر َأخْذٌ ، مع َأصٍل 
وصالح بعِض ثَمرِة شَجرٍة صالح ِلجِميِع نَوِعها اَلَِّذي     

وِعنَـٍب  ، فَصالح ثَمِر نَخٍْل َأن يحمر َأو يصفَر ، ِفي اَلْبستَاِن   
          ِطِيـبٍج ونُض ُُ َِودٍر بةُ ثَمِقيبلِْو واِء اَلْحِبالْم هوتَمي َأكْـٍل    َأن  ،

وِقن ِلباسه ِلغَيـِر    ، ويشْمُل بيع دابٍة ِعذَارها وِمقْودها ونَعلها       
 .جماٍل



 

 

وطُهشُرو لَماَلس  
 

   :ويِصح اَلسلَمَِ ُُ ِبسبعِة شُروٍط
، َأن يكُون ِفيما يمِكن ضبطُ ِصفَاِتِه كَمِكيـٍل ونَحـِوِه           

ٍع    ونَوِجنٍْس و ـا         ، ِذكْرغَاِلب نخْتَِلفُ ِبِه اَلـثَّمٍف يصكُلِّ وو ،
وال يِصح ِفـي مِكيـٍل وزنًـا        ، وِذكْر قَدِرِه   ، وحداثٍَة وِقدٍم   

  هكْسعٍر     ، ولُوٍم كَشَهعٍل مَأج ِذكْرـا ِفـي      ، وغَاِلب دوجي َأنو
، َأو َأخَـذَ رْأس ماِلـِه       ، ر َأو بعضه صـبر      مِحلِِّهِ  فَِإن تَعذَّ   

وَأن يسِلم ِفي اَلذِّمِة فَال يِصح ِفـي  ، وقَبض اَلثَّمِن قَبَل اَلتَّفَرِق    
  .عيٍن وال ثَمرِة شَجرٍة معينٍَة

  . غَيِرِهويِجب اَلْوفَاء موِضع اَلْعقِْد ِإن لَم يشْرطُ ِفي
وال يِصح بيع مسلٍَم ِفيِه قَبَل قَبِضِه وال اَلْحوالَةُ ِبِه وال           

 .وال َأخْذُ غَيِرِه عنْه، وال َأخْذُ رهٍن وكَِفيٍل ِبِه ، علَيِه 

  َأحكَام اَلْقَرِض والرهِن
  .َآدموكُلُّ ما صح بيعه صح قَرضه  ِإال بِني 

فَِإن فُِقـد   ، ومِكيٍل وموزوٍن   ، ويِجب رد ِمثِْل فُلُوٍس     
  .فَِقيمتُه يوم فَقِْدِه وِقيمةُ غَيِرها يوم قَبِضِه

ويحرم كُلُّ شَرٍط يجر نَفْعا وِإن وفَّاه َأجود َأو َأهـدى           



 

 

  . ِبال شَرٍط فَال بْأسِإلَيِه هِديةً بعد وفَاٍء
       نُههر ازج هعيب ازا جكُلُّ مو ،     لَـم عرزو ركَذَا ثَمو

  .وِقن دون ولَِدِه ونَحِوِهِ ، يبد صالحهما 
  .ويلْزم ِفي حقِّ راِهٍن ِبقَبضٍ 

ـ        ِر باِطـٌل ِإال    وتَصرفُ كُلٍّ ِمنْهما ِفيِه ِبغَيِر ِإذَِن اَالخَ
  .ِعتْقَ راِهٍن وتُْؤخَذُ ِقيمتُه ِمنْه رهن ا

فَـِإن كَـان َأِذن     ، وِإذَا حلَّ اَلدين وامتَنَع ِمن وفَاِئـِه        
     هاعِعِه بيتَِهٍن ِفي برفَـاِء       ، ِلملَـى اَلْوع ِبرِإال ُأجـِع   ، ويب َأو

، فَِإن َأصر باعـه حـاِكم       ، ِبس َأو عزر    فَِإن َأبى ح  ، اَلرهِن  
  .ووفَّى دينَهَِ ُُ وغَاِئب كَممتَِنٍع

        نيلَّ اَلدِإذَا ح اعبطَ َأال يشَر ِإنقِِّه    ، وِبح هاءج ِإن َأو
  .شَّرطََِ ُُلَم يِصح اَل] ِبالديِن [وِإال فَالرهن لَه ، ِفي وقِْت كَذَا 

وِلمرتَِهٍن َأن يركَب ما يركَب ويحِلب ما يحلَب ِبقَـدِر          
    نَفَقَِتِه ِبال ِإذَن ،           كَاِنِهِ  لَـمِإم عاِهٍن مِه ِبال ِإذَِن رلَيَأنْفَقَ ع ِإنو

 ِجعري ، ا َأنْفَقَهِباالقَلِّ ِمم عجِإال رنَفَقَِة ِمثْلَ، وواهنَو ِه ِإن.  
 .ولَو خَِرب فَعمره رجع ِبآلَِتِه فَقَطْ 

  



 

 

  َأحكَام اَلضماِن
         ِجبـيس َأو بجا وِف مراِئِز التَّصج انمض ِصحيو

وال ِجزيةٍ  وشُِرطَ    ، ال االمانَاِت بِل التَّعدي ِفيها      ، علَى غَيِرِه   
  .وِلرب حقٍّ مطَالَبةُ من شَاء ِمنْهما،  فَقَطْ ِرضاء ضاِمٍن

        اِليقٌّ مِه حلَيع نِن مدالْكَفَالَةُ ِبب تَِصحٍن  ، ويِبكُلِّ عو
  .يِصح ضمانُه ا

َأو تَِلفَِت العين   ، فَِإن ماتَ   ، وشُِرطَ ِرضاء كَِفيٍل فَقَطْ     
ِل اللَِّه تَعِرَئِبِفعَل طَلٍَب باَل ى قَب.  

وتَجوز اَلْحوالَةُ علَى ديٍن مستَِقرٍ  ِإِن اتَّفَـقَ الـدينَاِن           
وتَِصح ِبخَمسٍة علَى خَمسٍة ِمـن      ، ِجنْسا ووقْتًا ووصفًا وقَدرا     

هكْسعٍة وشَرع.  
 .يِر مِليءٍ ويعتَبر ِرضا مِحيٍل ومحتَاٍل علَى غَ

  مباِحث الصلِْح 
  :والصلْح ِفي االمواِل ِقسماِن

اَلصلْح علَـى   : وهو نَوعانِ ، علَى االقْراِر   : َأحدهما
              لَـه بهي َأو عضٍن فَييع ٍن َأويِبد لَه ِقري قِّ ِمثُْل َأنِجنِْس الْح

فَيِصح ِممن يِصح تَبرعه ِبغَيـِر لَفْـِظ        ، باِقي  اَلْبعض ويْأخُذَ اَلْ  
  .صلٍْح ِبال شَرٍط



 

 

فَِإن كَان ِبَأثْماٍن عن َأثْماٍن     ، علَى غَيِر ِجنِْسِه    : اَلثَّاِني
  .وعكْسه فَبيع، وِبعرٍض عن نَقٍْد ، فَصرفٌ 

، ِبَأن يدِعي علَيِه فَينِْكر     ،   علَى االنْكَارِ : الِْقسم اَلثَّاِني 
      ِصحفَي هاِلحصي كُتَ ثُمسي قِِّه     ، َأوِفي ح اءرِإب كُونيعاً ، ويبو

  .ِفي حقِّ مدٍع
 .ومن عِلم كَِذب نَفِْسِه فَالصلْح باِطٌل ِفي حقِِّه

  مباِحث اَلِْجواِر
رِضِه َأو ِجداِرِه َأو هواِئـِه غُصـن        وِإذَا حصَل ِفي أَ   

             ـدعا تَِلفَ ِبـِه بم ِضِمنو الَتَهِإز فَِتِه لَِزمغُر ِرِه َأوِة غَيرشَج
فَِإن لَم يمِكنْه فَلَه    ، فَِإن َأبى لَم يجبر ِفي اَلْغُصِن ولَواه        ، طَلٍَب  

  .قَطْعه ِبال حكٍْم
  وزجيٍب نَاِفـٍذ          وراٍق ِفـي دـِتطْراٍب السب ال ، فَتْح

، ِإخْراج جنَاٍح وساباٍط وِميزاٍب ِإال ِبِإذِْن ِإماٍم مع َأمِن الضرِر           
  وِفعُل ذَِلك ِفي ملِْك

           شَـِريكَه مـدقٍْف ِانْهس اِئٍط َأوِفي ح شَِريك طَلَب ِإنو
وِإن بنَاه ِبِنيِة اَلرجوِع    ، ر كَنَقٍْض خَوفَ سقُوٍط     ِللِْبنَاِء معه ُأجبِ  

عجر.  
هونَحو ركَذَا نَهو. 



 

 

  الْكَالم علَى اَلْحجِر 
ومن مالُه ال يِفي ِبما علَيِه حاال وجب الْحجر علَيـِه           

  ِبطَلَِب بعِض غُرماِئِه
   هارِإظْه نسال، وِر       وجالْح دعاِلِه بِفي م فُهرنْفُذُ تَصي 

  .بْل ِفي ِذمِتِه فَيطَالَب بعد فَك حجٍر، وال ِإقْراره علَيِه 
ومن سلَّمه عين ماِل جاِهِل الْحجِر َأخَذَها ِإن كَانَـتْ          

ويِبيـع  ، لَّقْ ِبها حقٌّ ِللْغَيِر  وِعوضها كُلُّه باٍق ولَم يتَع    ، ِبحاِلها  
هقِْسميالَِه وم اِكمح  

وال يِحلُّ مَؤجٌل ِبفَلَسٍ  وال ِبموٍت ِإن وثَّـقَ الْورثَـةُ            
وِإن ظَهر غَِريم بعد الِْقسـمِة      ، ِبرهٍن محِرزٍ  َأو كَِفيٍل مِليٍء         

 .سِطِهرجع علَى الْغُرماِء ِبِق

  ما يحفَظُ ِبِه ماُل الْمحجوِر علَيِه 
ظِِّهمِفيِهِ  ِلحالسنُوِن وجالْمِغيِر ولَى الصع رجحيو.  

ومن دفَع ِإلَيِهم مالَه ِبعقٍْد َأو ال رجع ِبما بِقي ال مـا             
  .دفَع ِإلَيِهمويضمنُون ِجنَايةً  وِإتْالِف ما ي، تَِلفَ 

          شَـدرقََل وع نُونًا ثُمجم ا َأوِشيدلَغَ رب نمو ،  انْفَـك
 .وُأعِطي مالَه ال قَبَل ذَِلك ِبحاٍل، الِْحجر عنْه ِبال حكٍْم 

َ  ِبما يِليقُ ِبِه            َََِرخْتَبتَّى يح الُهِه مِإلَي فَعدال يو ، ْؤنَسيو



 

 

  هشْدلُوٍغ    ، رَل بقَب لُّهحمو ،      ِبيعي اِل ِبَأنالْم الحنَا ِإصه شْدالرو
وال يبذَُل مالَه ِفي حراٍم وغَيِر فَاِئدة       ، ويشْتَِري فَال يغْبن غَاِلبا     

ٍ.  
     ِر االباَل الِْحجح مهِليوو ،   هِصيو ثُم ،  ـاِكمالْح ثُم   ،

ويقْبُل قَولُه بعد فَك حجٍر ِفـي       ، وال يتَصرفُ لَهم ِإال ِباالحظِّ      
              شْـدٍ  ِإال ِمـنر دعاٍل بفِْع متَلٍَف ال ِفي دٍة ووررضٍة ونْفَعم

  .متَبرٍع
ِه وَأرشُ وِدين غَيِر، ويتَعلَّقََِ ُُ دين مْأذُوٍن لَه ِبِذمِة سيٍد 

 ِة ِقنِتِه، ِجنَايقَبتْلَفَاِتِه ِبرم مِقيو. 

  الْوكَالَةُ 
وتَِصح الْوكَالَةُ ِبكُلِّ قَوٍل يدلُّ علَى ِإذٍْن وقَبولُها ِبكُـلِّ          

  .قَوٍل َأو ِفعٍل دالٍّ علَيِه
تَصـرفٌ  ومن لَه   ، وشُِرطَ كَونُهما جاِئزي التَّصرِف     

  .ِفي شَيٍء فَلَه تَوكٌُّل وتَوِكيٌل ِفيِه
      ِميقِّ آدِفي كُلِّ ح تَِصحاٍن     ، ومَأياٍن وِلعاٍر وال ِظه ،

  .وِفي كُلِّ حقٍّ ِللَِّه تَدخُلُه اَلنِّيابةََِ ُُ
ـ       ِديعوةٌ وعارزماقَاةٌ وسمةٌ وبارضمشَِركَةٌ وو ِهيةٌ و

  .عقُود جاِئزةٌ ِلكُلٍّ فَسخُها-وجعالَةٌ 



 

 

وال يِصح ِبال ِإذٍْن بيع وِكيٍل ِلنَفِْسِهِ  وال ِشراُؤه ِمنْهـا            
  .وولَده وواِلده ومكَاِتبه كَنَفِْسِه، ِلموكِِّلِه 

       ى ِبَأكْثَرِاشْتَر ِن ِمثٍْل َأووِن ثَمِبد اعب ِإنو    ـحص ِمنْه 
ووِكيُل مِبيٍع يسِلمه وال يقِْبض ثَمنَهَِ ُُ       . وضِمن ِزيادةً َأو نَقْصا   

ويسلِّم وِكيُل اَلشِّراِء اَلثَّمن ووِكيـُل خُصـومٍة ال         ، ِإال ِبقَِرينٍَة   
 قِْبضي ،خَاِصمٍض يقَبو.  

ال ِبتَعد َأو تَفْـِريطٍ  ويقْبـُل        والْوِكيُل َأِمين ال يضمن إِ    
كَدعوى متَبرٍع رد اَلْعـيِن َأو      ، قَولُه ِفي نَفْيِهما وهالٍك ِبيِميِنِه      
 .ثَمِنها ِلموكٍِّل ال ِلورثَِتِه ِإال ِببينٍَة

  الشَِّركَةُ 
  والشَِّركَةُ خَمسةُ َأضرٍب

ي َأن يحِضر كُلٌّ ِمن عـدٍد جـاِئِز         شَِركَةُ ِعنَاٍن  وهِ   
ِليعمَل ِفيِه كُلٌّ علَى َأن لَه ِمن       ؛ اَلتَّصرِف ِمن ماِلِه نَقْدا معلُوما    

  .اَلربِح جزءا مشَاعا معلُوما
اَلْمضاربة  ،وِهي دفْع ماٍل معيٍن معلُوٍم ِلمـن         : اَلثَّاِني

  .ٍ  مشَاٍع ِمن ِربِحِهِ ]معلُوم[ِجر ِفيِه ِبجزٍء يتَّ
        مرَل حاالو  َ َََِرفََأض الخَر بارض ِإنو ،  تَهِحص درو

  .ِفي الشَِّركَِة



 

 

          خَِسر ٍف َأورتَص دعب هضعب اِل َأوالْم ْأستَِلفَ ر ِإنو
 ،ٍح قَبِرب ِمن  ََََِِبرٍةجمَل ِقس.  

وِهي َأن يشْتَِركَا ِفي ِربِح مـا       : شَِركَةُ الْوجوهِ : اَلثَّاِلثُ
           كَِفيلُـهـُل االخَـِر وكَيكُلٌّ وا وِهمياها ِبجِمِهماِن ِفي ِذمشْتَِريي

  .ِبالثَّمِن
اِبعانِ : اَلردلَّ    : شَِركَةُ االبتَما يشْتَِركَا ِفيمي َأن ِهيكَاِن و

ِ  َأو يتَقَبالِن ِفي ِذمِمِهمـا            ِبَأبداِنِهما ِمن مباٍح كَاصِطياٍد ونَحِوِه
  S.ِمن عمٍل كَِخياطٍَة

وِإن تَرك  ، فَما تَقَبلُه َأحدهما لَِزمهما عملُه وطُوِلبا ِبِه        
     ال فَالْكَس ذٍْر َأوَل ِلعما الْعمهدا   َأحمنَهيب ب ،      َ َََِـِذرع نم ملْزيو

  .َأو لَم يعِرِف الْعمَل َأن يِقيم مقَامه ِبطَلَِب شَِريٍك
كُلٌّ ِإلَى        : الْخَاِمس ضفَوي َأن ِهيِة  ،وضفَاوشَِركَةُ الْم

بـتُ لَهمـا    صاِحِبِه كُلَّ تَصرٍف ماِليٍ  ويشْتَِركَا ِفي كُلِّ ما يثْ         
  .فَتَِصح ِإن لَم يدِخال ِفيِهما كَسبا نَاِدرا، وعلَيِهما 

 .وال ضمان ِفيها ِإال ِبتَعد َأو تَفِْريٍط، وكُلُّها جاِئزةٌ 

  الْمساقَاةُ والْمزارعةُ
وثَمـرٍة  ، وتَِصح الْمساقَاةََِ ُُ علَى شَجٍر لَه ثَمر يْؤكَُل         

وعلَى شَجٍر يغِْرسه ويعمُل علَيِهِ  حتَّى       ، موجودٍة ِبجزٍء ِمنْها    



 

 

فَِإن فَسخَ ماِلـك    ، يثِْمر ِبجزٍء ِمن الثَّمرِة َأو اَلشَّجِر َأو ِمنْهما         
 تُهراِمٍل ُأجٍة فَِلعروِر ثَمَل ظُهاِمٌل فَال ، قَبع َأولَه ءشَي.  

فَعلَى عاِمٍل تَمام عمـٍل ِإذَا      ، وتُملَك اَلثَّمرةُ ِبظُهوِرها    
            ادصحو الحِإص َأو وا ِفيِه نُماِمٍل كُلَّ ملَى ععو ُُ َِهدعفُِسخَتْ ب

  هونَحـا          ، وِهملَيعو ُُ َِهـونَحٍل ِحفْظٌ وَأص بلَى رعرِ -وِبقَـد 
  . جداد-ِحصتَيِهما

           ِمـن جخْـرـا يلُـوٍم ِممعٍء مزةُ ِبجعارزالْم تَِصحو
 .االرِض ِبشَرِط ِعلِْم بذْرٍ  وقَدِرِه وكَوِنِه ِمن رب االرضِِ

  اإلجارةُ
  وتَِصح االجارةُ ِبثَالثَِة شُروٍط

ها ومعِرفَةُ ُأجـرٍة ِإال َأِجيـرا       وِإباحتُ، معِرفَةُ منْفَعٍة   
  .وِظْئرا ِبطَعاِمِهما وِكسوِتِهما

َأو َأعطَى ثَوبه خَياطًـا  ، َأو سِفينَةً ، وِإن دخََل حماما    
  .ونَحوهَِ ُُ صح ولَه ُأجرةُ ِمثٍْل

  :وِهي ضرباِن
، وقُدرةٌ علَى تَسِليِمها    ، فَتُها  وشُِرطَ معرِ : ِإجارةُ عينٍ 

واشِْتمالُها علَى  ، وعقْد ِفي غَيِر ِظْئٍر علَى نَفِْعها دون َأجزاِئها         
  َأو مْأذُونًا لَه ِفيها، وكَونُها ِلمَؤجٍر ، اَلنَّفِْع 



 

 

غِْلـب علَـى    ِإلَى َأمدٍ  معلُوٍم ي    : وِإجارةُ الْعيِن ِقسمانِ  
  .اَلظَّن بقَاُؤها ِفيِه

كَِإجارِة دابٍة ِلركُـوٍب َأو حمـٍل ِإلَـى         ، ِلعمٍل معلُوٍم   
  موِضٍع معينٍ 

عقْد علَى منْفَعٍة ِفي الذِّمِة ِفي شَـيٍء        : الضرب اَلثَّاِني 
ا ِبعمٍل َأو مدٍة كَِبنَاِء داٍر      فَيشْتَرطُ تَقِْديره ، معيٍن َأو موصوٍف    

وشُِرطَ معِرفَةُ ذَِلك وضبطُهَِ ُُ وكَون َأِجيـٍر ِفيهـا          ، وِخياطٍَة  
وكَون عمٍل ال يخْتَص فَاِعلُه َأن يكُون       ، آدِميا جاِئز التَّصرِف    

  ِمن َأهِل الْقُربِةِ 
كَِزماِم ،  ما جرتْ ِبِه عادةٌ وعرفٌ       وعلَى مَؤجٍر كُلُّ  

   شَدكُوٍب ورطٍّ   ، محفٍْع ورِمظَلَّة     ، وِمٍل وحم وكِْتٍر نَحلَى معو
وعلَى مكٍْر تَسِليمها   ، ٍ وتَعِزيُل نَحو بالُوعٍة ِإن تَسلَّمها فَاِرغَةً        

كَذَِلك.  
    الِزم قْدع ِهيِة       فَِإ، وـدِفي َأثْنَاِء اَلْم تَْأِجرسَل موتَح ن

  .وِإن حولَه ماِلك فَال شَيء لَه، ِبال عذٍْر فَعلَيِه كُلُّ االجرِة 
وانِْقالِع ، وموِت مرتَِضعٍ ، وتَنْفَِسخُ ِبتَلَِف معقُوٍد علَيهِ   

 .َأو برِئِه ونَحِوِه، ِضرٍس
 ضال يخَطًَأ        و هدنَتْ يا جم خَاص َأِجير نم ،  وال نَحو



 

 

عِرفَ ِحذْقُهم ِإن َأِذن ِفيِه مكَلَّفٌ      ، وبيطَاٍر  ، وطَِبيٍب  ، حجاٍم  
        ِديِهمِن َأيتَج لَمِرِهِ  وغَي ِليو َأو ،         َأو ـدتَعي ـا لَـماٍع مال رو

  .يفَرطْ
 رك ما تَِلفَ ِبِفعِلِه ال ِمـن ِحـرِزِه وال          ويضمن مشْتَ 

ةَ لَهرُأج.  
  .والْخَاص من قُدر نَفْعه ِبالزمِنِ  والْمشْتَِرك ِبالْعمِل

  .وتَِجب االجرةُ ِبالْعقِْد ما لَم تَُؤجْل
والْقَوُل ، ٍط  وال ضمان علَى مستَْأِجٍر ِإال ِبتَعد َأو تَفِْري       

 .قَولُه ِفي نَفِْيِهما

  اَلْمسابقَةُ 
 وضعب َأو وزتَجلَى ِإِبٍل ، وٍل ، إال عخَياٍم، وِوِسه.  

، وتَعِيين رماٍة   ، واتِّحادهما  ، وشَرطُ تَعِييِن مركُوبيِِْن    
وخُروج عن شَـبِه    ، تُه  وِإباح، وِعلْم ِعوٍض   ، وتَحِديد مسافٍَة   
لَمَأع اَللَّهاٍر وِقم. 

  اَلْعاِريةُ 
  .والْعاِريةُ سنَّةٌ

             ـا تَِصـحاحبـا مِنِه نَفْعيقَاِء عب عِبِه م نْتَفَعا يكُلُّ مو



 

 

َ  وعبدا مسِلما ِلكَـاِفٍر          َََِعضِإال اَلْب تُهارـ   ، ِإع نَحا ودـيصو هو
  .وَأمرد ِلغَيِر مْأموٍن، وَأمةً ، ِلمحِرٍم 

     طْلَقًا ِبِمثِْل ِمثِْليم نمتُضتَلَـٍف      ، و موِرِه يِة غَيِقيمو ،
وال ِإن كَانَتْ   ، ال ِإن تَِلفَتْ ِباسِتعماٍل ِبمعروٍف كَخَمِلِ  ِمنْشَفٍَة         

  .وعلَيِه مْؤنَةُ ردها، فِْريٍط وقْفًا كَكُتُِب ِعلٍْم؛ ِإال ِبتَ
نمضي ا ِللَِّه لَمنْقَِطعم كَبَأر ِإنو. 

هاِبعتَوو باَلْغَص  
َأو خَمر  ، فَمن غَصب كَلْبا يقْتَنَى     ، والْغَصب كَِبيرةٌ     

  .ال ِجلْد ميتٍَة، ذَمي محتَرمةً؛ ردهما 
  . اَلثَّالثَِة هدروِإتْالفُ

        نْهمضي ِلٍم لَمسم رلَى حلَى عتَوِاس ِإنو ،    ـابـْل ِثيب
     هِليحِغيٍر وص ،        تُـهرِه ُأجلَي؛ فَع هسبح ا َأوهكُر لَهمتَعِاس ِإنو

كَِقن.  
غَيِر تَغَيِر  وِإن نَقَص لِ  ، ويلْزمه رد مغْصوٍب ِبِزيادِتِه     

شُهِه َأرلَيٍر ؛ فَعِسع.  
         قَلْـع ـه؛ لَِزمسغَر نَى َأوب ِإنشُ نَقْـٍص    ، وَأرو ،

  .واالجرةُ، وتَسِويةُ َأرٍض 
َأو حصـد ِبـِه ؛      ، َأو صـاد    ، ولَو غَصب ما اتَّجر     



 

 

  .فَمهما حصَل ِبذَِلك فَِلماِلِكِه
  ِإنو       زيتَما ال يِبم ـا      ، خَلَطَهم؛ فَهبغَ اَلثَّـوبص َأو

  .وِإن نَقَصِت اَلِْقيمةُ بطََل، شَِريكَاِن ِبقَدِر ِملْكَيِهما 
     سا فَغَرضى َأرِن ِاشْتَرمنَى   ، وب تُِحقَّتْ     ، َأواس ثُم ،
  .ِرمهوقُِلع ذَِلك ؛ رجع علَى باِئٍع ِبما غَ

  .وِإن َأطْعمه ِلعالٍَم ِبغَصِبِه ؛ ضِمن آِكٌل
  .وغَيره ِبِقيمِتِه، ويضمن ِمثِْلي ِبِمثِْلِه 

، وال يِصح عقْد    ، وحرم تَصِرفُ غَاِصٍب ِبمغْصوٍب     
وِفي ردِه  ، ه  واَلْقَوُل ِفي تَاِلٍف وقَدِرِه وِصفَِتِه قَولُ     ، وال ِعبادةٌ     

  .وعيٍب ِفيِه قَوُل ربِه
    بِدِه غَصِبي نمو ،     هرغَي َأو ،      ؛ فَلَـه ـهبِهَل رجو

  .ويسقُطُ ِإثْم غَصٍب، اَلصدقَةُ ِبِه عنْه ِبِنيِة اَلضماِن 
  . محتَرما ؛ ضِمنَه-ولَو سهوا-ومن َأتْلَفَ 

و            ـا َأتْلَفَتْـهم ـِمنٍق ؛ ضيةً ِبطَِريٍق ضابطَ دبر ِإن
  ..مطْلَقًا

َأو ساِئٍق ؛ ضـِمن     ، َأو قَاِئٍد   ، وِإن كَانَتْ ِبيِد راِكٍب     
 .ووطِْئها ِبِرجِلها، ِجنَايةَ مقِْدِمها 



 

 

  اَلشُّفْعةُ 
ام اَلْمِلِك ِفي ِحصِة شَِريكَه     وتُثِْبتُ اَلشَّفْعةُ فَورا ِلمسِلٍم تَ    

ِه اَلِْعقْدلَيع تَقَرا ِاسِبم اِليٍض مِرِه ِبِعونْتَِقلَِة ِلغَياَلْم.  
           ا ِمـنشَـاعِن ِشـقٍْص مكَولٍَك شَِفيٍع وم مطُ تَقَدشَرو

  .اَالرِض تَِجب قَسمتُها
وَأخَـذَ  ، ال ثَمرةٌ وزرٍع    ، ويدخُُل ِغراٍس وِبنَاٍء ِتباعا     

َأو عجز عـن بعـِض      ، فَِإن َأراد َأخِْذ اَلْبعِض     ، جِميِع مِبيٍع   
، ِبعِني َأو صـاِلحِني     : َأو قَاَل ِلمشْتَرٍ  ، اَلثَّمِن بعد ِإنْذَاِرِه ثَالثًا     

فَِإن عفَا بعضهم َأخَـذَ     ، سقَطَتْ  : َأو َأخْبره عدٌل فَكَذَّبه ونَحِوهِ    
كَهتَر باقيهم اَلْكُلَّ َأو.  

  .وِإن ماتَ شَِفيع قَبَل طَلَِب بطَلَتْ
وِإن كَان اَلثَّمن مَؤجال َأخْذَ مِليء ِبِه وغَيـره ِبكَِفيـٍل           

  .مِليٍء
شْتٍَر ثَبم َأنْكَرِع ويِبالْب اِئعب َأقَر لَوتَتْو. 

  الْوِديعةُ 
          ملْزيانَةَ ، ونَفِْسِه االم ِمن لَمعي نٍة ِلمِديعوُل وقَب نسيو
ِحفْظُها ِفي ِحرِز ِمثِْلها وِإن عينَه ربها فََأحرز ِبدوِنِه َأو تَعدى           

        ِر قَوا ِبغَينْهٍة عابلَفَ دع قَطَع طَ َأوفَر ـُل      َأوقْبيو ، ـِمنٍل ض



 

 

قَوُل موِدٍع ِإلَى ربها َأو غَيِرِه ِبِإذِْنِه ال واِرِثِه ، وِفـي تَلَِفهـا              
  .وعدِم تَفِْريٍط وتَعد وِفي االذِْن

وِإن َأودع اثْنَاِن مِكيال َأو موزونًا يقْسم فَطَلَب َأحدهما         
  .ِريٍك َأِو امِتنَاِعِه سلِّم ِإلَيِهنَِصيبه ِلغَيبِة شَ

وِلموِدٍع ومضاِرٍب ومرتَِهٍن ومستَْأِجٍر ِإن غُِصـبِت       
 .الْعين الْمطَالَبةُ ِبها

  ِإحياء اَلْمواِت 
ومن َأحيا َأرضا منْفَكَّةً عن اَالخِْتصاصـاِت وِملْـٍك         

 .معصوٍم ؛ ملَكَها

  لْجعالَةُاَ
           لَـوـال ومـُل عمعي نلُوٍم ِلمعٍء مُل شَيعج وزجيو

فَمن فَعلَـه   ، وِبنَاِء حاِئٍط   ، ولُقَطٍَة    ، ال كَرد عبٍد      ، مجهوال  
قَّهتَحِعلِْمِه ؛ ِاس دعب..  

 جاِعـٍل   وِمن، فَِمن عاِمٍل ال شَيء لَه      ، وِلكُلٍّ فَسخُها   
  .ِلِعاِمٍل ُأجرةَ عمِلِه

وِإن عِمَل غَير معد الخِْذ ُأجرٍة ِلغَيِرِه عمال ِبال جعِل          
 ،           لَه ءِبال ِإذٍَن ؛ فَال شَي دعم تَـاٍع        ، َأوِصيِل مِإال ِفي تَح ،



 

 

َأو اثْنَـا   ، ِدينَار  وِفي رِقيِق   . ِمن بحٍر َأو فَالٍة ؛ فَلَه َأجر ِمثِْلهِ       
 .عشَر ِدرهما

  اَلْلُّقَطَةُ
  والْلُّقَطَةُ ثَالثَةُ َأقْساٍم

ما ال تَتْبعه ِهمةُ َأوساِط اَلنَّاِس كَرِغيـٍف وِشسـٍع ؛           
  .فَيمِلك ِبال تَعِريٍف
كَخَيٍل ، اَلضوالُّ اَلَِّتي تَمتَِنع ِمن ِصغَاِر اَلسباِع       : اَلثَّاِني

  .وال تُملَك ِبتَعِريِفها، فَيحرم الِْتقَاطُها ، وبقٍَر ، وِإِبٍل ، 
، وغَـنٍَم   ، ومتَـاٍع   ، باِقي اَألمواِل كَـثَمٍن     : اَلثَّاِلثُ

  .وعجاِجيَل ؛ فَِلمن َأِمن نَفْسه علَيها َأخَذَها، وفُصالٍن  
غَيِر ،  وتَعِريفُها ِفي مجاِمِع اَلنَّاِس        ،ويِجب ِحفْظُها     

  .وتَملَك بعده حكْما، اَلْمسِجِد حوال كَاِمال  
، وِوكَاِئهاَ    ، ويحرم تَصرفُه ِفيها قَبَل معِرفَِة ِوعاِئها         

  .وِصفَِتها، وِجنِْسها  ، وقَدِرها  ، ِعفَاِصها  
  .جاء ربها فَوصفها ؛ لَِزم دفْعها ِإلَيِهومتَى 

  .ومن ُأِخذَ نَعلُه ونَحوه ووجد غَيره مكَانَه ؛ فَلَقْطَةٌ
َ  َأو ضلَّ           : واَللَِّقيطُ ِطفٌْل ال يعرفُ نَسبه وال ِرقُّه ؛ نُِبذََََِ

  .ِإلَى اَلتَّمِييِز



 

 

 فَر الِْتقَاطُهٍة   وِكفَاي ض ،          ءشَـي ـهعم كُني لَم فَِإن ،
  .وتَعذَّر بيتُ اَلْماِل ؛ َأنْفَقَ علَيِه عاِلم ِبِه ِبال رجوٍع

          ونِلمسِفيِه اَلْم كِْثرلٍَد يِفي ب ِجدو ِإن ِلمسم وهو ، ِإنو
  .ِحقَ ِبِهَأقَر ِبِه من يمِكن كَونُه ِمنْه ؛ ُألْ

 اِحثُهبمقْفُ والْو  
  .والْوقْفََِ ُُ سنَّةٌ

          ـهضنَى َأرب نفًا كَمرِه علَيالٍّ عٍل دِفعٍل وِبقَو ِصحيو
  .مسِجدا َأو مقْبرةً وَأِذن ِللنَّاِسِ  َأن يصلُّوا ِفيِه ويدِفنُوا ِفيها

هِريحصو :  حبقَفْـتُ ولْتُ     وـبسـتُ وس ، تُـهِكنَايو  :
  .تَصدقْتُ وحرمتُ وَأبدتََِ ُُ
كَونُه ِفي عيٍن معلُومٍة يِصح بيعها      : وشُروطُه خَمسةٌ 

وكَونُه علَى ِبرٍ  ويِصح     ، غَير مصحفٍ  وينْتَفَع ِبها مع بقَاِئها        
وكَونُه ِفي غَيِر مسِجٍد ونَحـِوِه      ، ى ِذمي وعكْسه    ِمن مسِلٍم علَ  

    ِلكمٍن ييعلَى مِف     ، عراِقٍف نَاِفذَ اَلتَّصو نكَوو ،  قِْفِه نَاِجزوو
  .ا

        عافَقَ اَلشَّرو اِقٍف ِإنِط وُل ِبشَرمالْع ِجبيو ،  ـعمو
و تَِوي غَِنيسِإطْالٍق ي ُأنْثَى، فَِقيرو ذَكَرو.  

           كَـان ـِه ِإنلَيقُـوٍف عوِط ِلمِم اَلشَّردع ِعنْد النَّظَرو



 

 

  .وِإال فَِلحاِكٍم كَما لَو كَان علَى مسِجٍد ونَحِوِه، محصورا 
وِإن وقَفَ علَى ولَِدِه َأو ولَِد غَيِرِه فَهو ِلِذكٍَر وُأنْثَـى           

وعلَى بِنيِه َأو بِني فُالٍن فَِلذُكُوٍر فَقَطْ       ، ثُم ِلولَِد بِنيِه    ، لسِويِة  ِبا
 ،            ـِرِهمغَي ِمـن الِدِهنَأو وند اءخََل النِّسكَانُوا قَِبيلَةً د ِإنو ،

ن َأوالِدِه  وعلَى قَرابِتِه َأو َأهِل بيِتِه َأو قَوِمِه دخََل ذَكَر وُأنْثَى مِ          
  .وَأوالِد َأِبيِه وجدِه وجد َأِبيِه ال مخَاِلفُ ِديِنِه

         ـبجمْ  وهـرصح ِكـنمـٍة ياعملَى جقَفَ عو ِإنو
    منَهيةُ بِويالتَّسو مهِميملَى     ، تَعع اراالقِْتصاَلتَّفِْضيُل و ازِإال جو

 .واِحٍد

  الِْهبةُ 
  ِهبةُ مستَحبةٌ والْ

وتَنْعِقـد  ، وكُلُّ ما يِصح بيعه     ، وتَِصح ِهبةُ مصحٍف    
  .ِبما يدلُّ علَيها عرفًا

  .وتَلْزم ِبقَبٍض ِبِإذِْن واِهٍب
  .ولَو لَم يقْبلْ ، ومن َأبرَأ غَِريمه بِرَئ 
   ِطيِديٌل ِفي عتَع ِجبيِر       وكَال ِبقَـد ِطيعي اِرٍث ِبَأنِة و

وِإن مـاتَ قَبلَـه ثَبـتَ    ، فَِإن فَضلَََََِ  سوى ِبرجـوٍع    ، ِإرِثِه  
تَفِْضيلُه.  



 

 

، ويحرم علَى واِهٍب أن يرِجع ِفي ِهبِتِه بعـد قَـبضٍ          
ِإلَّا اَلَْأب لَهقَب كُِرهو. 

ك ِبقَبٍض مع قَوٍل َأو ِنيٍة ِمن مـاِل ولَـِدِه           ولَه َأن يتَملَّ  
           هرضي ا لَمم ا شَاءةٍ  ميرِر سلٍَد    ، غَيِلو هِطيعِلي َأو)آخَر ( َأو

  .واالبن مسِلما، َأو يكُن كَاِفرا ، يكُن ِبمرِض موِت َأحِدِهما 
ورثَِتِه مطَالَبةُ َأِبيِه ِبديٍن ونَحِوِهِ  بـْل        ولَيس ِلولٍَد وال لِ   

  .ِبنَفَقٍَة واِجبٍة
َأو ، ومن مرضه غَير مخَوٍف تَصـرفُه كَصـِحيٍح         

  .مخَوٍف كَِبرسامٍ  َأو ِإسهاٍل متَدارٍك
ِإنَّـه  : ِهوما قَاَل طَِبيباِن مسِلماِن عدالِن ِعنْـد ِإشْـكَالِ        

وال ِبما فَـوقَ اَلثُّلُـِث      ، مخَوفٌ ال يلْزم تَبرعه ِلواِرٍث ِبشَيٍء       
  .ِلغَيِرِه ِإال ِبِإجازِة الْورثَِة



 

 

  ِكتَاِب الْوصايا
  .يسن ِلمن تَرك ماال كَِثيرا عرفًا الْوِصيةُ ِبخُمِسِه

ه غَير َأحِد الزوجيِن ِبَأكْثَر ِمن الثُّلُِث       وتَحرم ِممن يِرثُ  
  .الجنَِبي َأو ِلواِرٍث ِبشَيٍء

  .وتَِصح موقُوفَةً علَى االجازِةِ 
      تَاجحم اِرثُهفَِقيٍر و ِمن هتُكْرـِف اَلثُّلُـثُ      ، وي لَم فَِإن

لْعوِلِ  وتُخْرج اَلْواِجباتُ ِمـن      ِبالْوصايا تَحاصوا ِفيِه كَمساِئل اَ    
 .ديٍن وحج وزكَاٍة ِمن رْأِس اَلْماِل مطْلَقًا

فَـِإن  ، ويعتَقُ ِمنْه ِبقَدِرِه ، وتَِصح ِلعبِدِه ِبمشَاٍع كَثُلٍُث    
         هودجقَّقَ وٍل تَحمِبحو َأخْذَه ءَل شَيفَض ،  بٍة وِت نَاٍر  ال ِلكَِنيسي

وتَِصح ِبمجهوٍل ومعدوٍم   ، وكُتُِب التَّوراِة واالنِْجيِل ونَحِوِهما       
  .وِبما ال يقِْدر علَى تَسِليِمِهِ ، 

وتَبطُـُل ِبتَلَـٍف    ، وما حدثَ بعد اَلْوِصيِة يدخُُل ِفيها       
ثِْل نَِصيِب واِرٍث معيٍن فَلَـه      وِإن وصى ِبمِ  ، معيٍن وصي ِبِه    

ِ  وِبِمثِْل نَِصيِب َأحِد ورثَِته لَه ِمثُْل            ِمثْلُه مضموما ِإلَى الْمسَألَِة
   ا القَلِِّهمٍء           ، مزج ظٍّ َأوح ٍء َأوِبشَيسٌ  ودس اِلِه لَهم ٍم ِمنهِبسو

ا شَاءاِرثُ مِطيِه الْوعي. 



 

 

  نةُمِصياَلْو لَه تَِصح  
، ويِصح االيصاء ِإلَى كُلِّ مسِلٍم مكَلٍَّف رِشيٍد عـدٍل          

  .وِمن كَاِفٍر ِإلَى مسِلٍم وعدٍل ِفي ِديِنِه، ولَو ظَاِهرا 
           ـنمو لَـهوِصي ِفعاَلْم ِلكملُوٍم يعِإال ِفي م ِصحال يو

   لٍّ ال ححاتَ ِبمِفيِه   م اِكم ،     ِصيال وتَِركَِتِه    ، و زوِلٍم حسفَِلم ،
ومـع  ، وِفعُل االصلَِح ِفيها ِمن بيٍع وغَيِرِه وتَجِهيـِزِه ِمنْهـا           

         نَفَقَتُه همتُلْز نلَى معا وهلَيع ِجعريو ا ِمنْهِمهدع ،    اهنَـو ِإن ،
اِكمح تَْأذَناس اَأو.  



 

 

  ِكتَاب الْفَراِئِضِ 
 ِنكَاحِحمٌ  وِث راالر اببَأس ،الءوو.  

هاِنعومِرقٌ ، قَتٌْل :  واخِْتالفُ ِديٍن، وو.  
كَانُهَأراِرثٌ  :  وثٌ  ، وروموثٌ، ورواٌل ممو.  
وطُهشُرٍث      :  وروِت موقُّقُِ مـ   ، تَح جقَّـقُ وتَحوِد و

  .والِْعلْم ِبالِْجهِة اَلْمقْتَِضيِة ِلالرِث، واِرٍث  
  .وذُو رِحٍم، ذُو فَرٍض ، وعصبةٌ  :  والْورثَةُ

الزوجـاِن واالبـواِنِ  والْجـد       : فَذَوو اَلْفَرِض عشْرةٌ  
  .ولَد االمِ و، واالخْتُ ، وِبنْتُ االبِن ، والِْبنْتُ ، والْجدةُ  

، النِّصـفُ   : والْفُروض الْمقَدرةُ ِفي ِكتَاِب اَللَِّه ِسـتَّةٌ      
  عبالرو ، نالثُّمالثُّلُثَاِن ، والثُّلُثُ ، وو ،سدالسو.  

ِإن لَم يكُن ِللُزوجـِة     ، اَلزوج  : فَالنِّصفُ فَرض خَمسةٍ  
والِْبنْتُ وِبنْتُ االبِنِ  مع عدِم ولَِد الصلِْب        ،     ولَد وال ولَد ابنٍ   

واالخْتُ لالِب  ، واالخْتُ البويِن ِعنْد عدِم اَلْولَِد وولَِد اَالبِن        ، 
  .ِعنْد عدِم االِشقَّاِء

، الزوج مع اَلْولَِد َأو ولَِد اَالبِن         : والربع فَرض ِاثْنَينِ  
  والزوجةُ فََأكْثَر مع عدِمِهما



 

 

وهو اَلزوجةُ فََأكْثَر مع اَلْولَِد َأو      : والثُمن فَرض واِحدٍ  
  .ولَِد اَالبِن

وِبنْتَي االبـِن   ، اَلِْبنْتَيِن فََأكْثَر   : والثُّلُثَاِن فَرض َأربعةٍ  
  فََأكْثَر ،وِن الباالخْتَيو ِن فََأكْثَري ،ِن الٍب فََأكْثَراالخْتَيو.  

يستَِوي ِفيـِه   ، ولَِدِي االم فََأكْثَر    : والثُّلُثُ فَرض ِاثْنَينِ  
   مُأنْثَاهو مهذَكَر ،          ِمن ددال عٍن وِاب لَدال وو لَدثُ ال ويح االمو

، لُثُ اَلْباِقي ِفـي اَلْعمـِريتَيِن         لَِكن لَها ثُ  ، االخْوِة واالخَواِت     
  .وهما َأبواِن وزوج َأو زوجةٌ 
االم مع الْولَِد َأو ولَِد االبِن َأو       : والسدس فَرض سبعةٍ  
والْجدِة فََأكْثَر مع تَحاذٍ  وِبنْـِت       ، عدٍد ِمن االخْوِة واالخَواِت       

، َأكْثَر مع ِبنِْت الصلِْبِ  وُأخٍْت فََأكْثَر مع ُأخٍْت البويِن           االبِن فَ 
       لَِد االمو اِحِد ِمنالْوِن       ، ولَِد االبو لَِد َأواَلْو عاالِب مو ، دالْجو

كَذَِلك. 

 دالْج كَامَأح  
 ِن َأويواِت الباالخَوِة واالخْو عم دالْجوِدِهمالٍب كََأح.  

: فَِإن لَم يكُن معه صاِحب فَرٍض فَلَه خَيـر َأمـرينِ          
وِإن كَان فَلَه خَير ثَالثَـِة      ، َأو ثُلُثُ جِميِع اَلْماِل       ، الْمقَاسمةُ    

َأو ، َأو ثُلُثُ اَلْباِقي بعد صاِحِب الْفَـرِض        ، الْمقَاسمةُ    : ُأموٍر



 

 

وسقَطُوا ِإال ِفي   ، فَِإن لَم يبقَ غَيره َأخَذَه      ، سدس جِميِع اَلْماِل    
، زوج وُأم وجد وُأخْـتٌ البـويِن َأو الٍب          : وِهي" االكْدِريِة"

وِلالخِْت ِنصفٌ  ، وِللْجد سدس   ، وِلالم ثُلُثٌ   ، فَِللزوِج ِنصفٌ   
  ثُم، ِإلَى ِتسعٍة  فَتَعوُل 

          دلَى اَلْجع هدَأٍب ع لَداَلشَِّقيِق و عم ِإذَا كَانَأخَذَ  ، و ثُم
والْبِقيةُ ِلولَـِد   ، ما حصَل لَه وتَْأخُذُ ُأنْثَى البويِن تَمام فَرِضها         

 .االِب

 بجالْح  
ـ       زوجيِن واالبـويِن   حجب الْحرماِن ال يدخُُل علَى ال

  والْولَِد
، وكُلُّ جد وابٍن َأبعـد ِبـَأقْرب        ، ويسقُطُ الْجد ِباالِب    

    ٍة ِبُأمدكُلُّ جو ،        هُأم طْلَقًا ال َأبى مدعالب بجتَح نى ِمنْهبالْقُرو
وُأم َأِب  ، وُأم َأٍب     ،  ُأم     ُأم: َأو َأم َأِبيِهِ  وال يِرثُ ِإال ثَـالثٌ        

ولَذَّاِت قَرابتَيِن مـع ذَاِت قَرابـٍة       ، وِإن علَون ُأمومةً      ، َأٍب    
  .ثُلُثا السدِس

وولَد االِب  ، ويسقُطُ ولَد االبويِن ِبابٍن وِإن نَزَل وَأٍب        
     نابِن ويوَأخٌ البُؤالِء ولَـٍد         ِبهِبو االم لَـدوو دجُؤالِءِ  وَأٍخ ِبه

  .وَأٍب وَأِبيِه وِإن عال، وواِلِد ابٍن وِإن نَزَل 



 

 

بجحاِنعٍ  ِفيِه ال يِرثُ ِلمال ي نمو. 

  الْعصباتُ
        وضقَِت الْفُرا َأبْأخُذُ مةُ يبصالْعو ،    ءقَ شَيبي لَم ِإنو

لَكُن ِللْجد واالِب   ، وِإِن انْفَرد َأخَذَ جِميع الْماِل      ،  مطْلَقًا     سقَطَ
فَيِرثَاِن ِبالتَّعِصيِب فَقَطْ مع عدِم اَلْولَـِد وولَـِد         : ثَالثُ حاالتٍ 

وِبالْفَرِض والتَّعِصيِب  ، وِبالْفَرِض فَقَطْ مع ذُكُوِريِتِه       ، االبِن    
  .نُوِثيِتِهمع ُأ

وُأخْتٌ فََأكْثَر مع ِبنٍْت َأو ِبنِْت ابٍن فََأكْثَر يـِرثْن مـا            
  .فَضَل

        اِتِهمَأخَو ونبصعالٍب ي ِن َأويواالخُ البنُِه وابو ناالبو
  .فَِلذَّكٍَر مثَُل ما النْثَى

ِانْفَـرد  ، و ابن َأٍخ      ومتَى كَان اَلْعاِصب عما َأو ِابنَه أَ      
  .ِباالرِث دون َأخَواِتِه

وِإن عِدمتْ عصبةُ النَّسِب وِرثَ الْمولَى اَلْمعتَقُ مطْلَقًا        
 ، اَلذُّكُور تُهبصع ِب، ثُمكَالنَّس بفَاالقْر باالقْر. 

  ُأصوُل الْمساِئِل
  :ُأصوُل الْمساِئِل سبعةٌ



 

 

َأو فَرضاِن ِمن   ، وِهي ما ِفيها فَرض     : َأربعةٌ ال تَعولُ  
، وثُلُثَاِن َأو ثُلُثٌ    ، والْبِقيةُ ِمن اثْنَيِن    ، نَوٍع فَِنصفَاِن َأو ِنصفٌ       

، والْبِقيةُ َأو مع اَلنِّصِف ِمن َأربعٍة       ، وربع  ، والْبِقيةُ ِمن ثَالثٍَة    
 نثُمٍة، واِنيثَم فِِِ مناَلنِّص عم ةُ َأوِقيالْبو.  

فَِنصفٌ ، وِهي ما فَرضها نَوعاِن فََأكْثَر    : وثَالثَةٌ تَعولُ 
وتَعوُل ِإلَى عشْرٍة شَفْعا    ، مع ثُلُثَيِن َأو ثُلٍُث َأو سدٍس ِمن ِستٍَّة         

، لُثَيِن َأو ثُلٍُث َأو سدٍس ِمن ِاثْنَـي عشْـر           وِوتَرا وربع مع ثُ   
وثُمن مع سدٍس َأو ثُلُثَـيِن َأو       ، وتَعوُل ِإلَى سبعةَ عشْر ِوتْرا        

     ِعشِْرينٍة وعبَأر ا ِمنمٍة        ، هعـبةً ِإلَـى ساِحـدةً وروُل متَعو
ِعشِْرينو.  

فَرِض شَيء وال عصبةَ رد علَى كُلٍّ       وِإن فَضَل عن اَلْ   
  .ِبقَدِر فَرِضِه ما عدا اَلزوجيِن

وَأمكَن ِنسبةُ سـهِم كُـلِّ      ، وِإذَا كَانَِت التَِّركَةُ معلُومةً     
واِرٍث ِمن الْمسَألَِة فَلَه ِمن اَلتَِّركَِة ِمثْـُل ِنسـبِتِهِ  وِإن ِشـْئتَ              

رِفي اَلتَِّركَِةض هامتَ ِسهب. 

  ذَوو األرحاِم
  :وهم َأحد عشَر ِصنْفًا،ِفي ذَِوي االرحاِم  

وبنَاتُ ، وولَد االخَواِت   ، ولَد الْبنَاِت ِلصلٍْب َأو البٍن        



 

 

 ، والْعـم الم  ، وولَـد ولَـِد االم      ، وبنَاتُ االعماِم   ، االخْوِة  
وكُلُّ جدٍة َأدلَتْ ِبَأٍب بين     ، وَأبو اَالم   ، والْخَاالتُ  ، واالخْواُل  

 داَلْج نلَى مَأٍب َأع ِن َأويُأم ،لَى ِبِهمَأد نمو.  
وِإنَّما يِرثُون ِإذَا لَم يكُن صاِحب فَرٍض وال عصـبةٌ          

  نِْزلَةَ مم ِبتَنِْزيِلِهم         مكَُأنْثَـاه مهذَكَرا ِبِه ولَوَأد ن ،   ٍج َأووِلـزو
 .والْباِقي لَهم، زوجٍة معهم فَرضه ِبال حجٍب وال عوٍل  

  ِميراثُ اَلْحمِل
          ِجـدو ـاِرخًا َأولَّ صتَهِاس ثُ ِإنوريِرثُ وُل يمالْحو

  .ٍة َأو تَنَفٍُّس يِسيريِن َأو ِاخِْتالٍجدِليُل حياِتِه ِسوى حركَ
وِإن طَلَب اَلْورثَةُ اَلِْقسمةَ وِقفَ لَه اَالكْثَـر ِمـن ِإرِث         

  .ذَكَريِن َأو ُأنْثَييِن
ِقيناَلْي هنْقُصي نِلمكَاِمال و ثُهِإر هبجحال ي نِلم فَعديو.  

وِإن َأعوز شَـيًئا    ، ذَ نَِصيبه ورد ما بِقي      فَِإذَا وِلد َأخَ  
عجر.  

    ثَهروقَتََل م نمكٍَة   ، وشَارِبم لَوو ،     ِرثْـهي ٍب لَمبس َأو
 دقَو هلَِزم ةٌ ، ِإنِدي ةٌ، َأوكَفَّار َأو.  

، يورثُ  ويِرثُ مبعض و  ، وال يِرثُ رِقيقٌ وال يورثُ      
  .ويحجب ِبقَدِر حريِتِه



 

 

  ِكتَاب اَلِْعتِْق
              ةَ لَـهال قُو نِلم هكْريو بكَس لَه نِعتْقُ م نسال ، يو

بكَس.  
        ِبيراَلتَّد وهِت ووِبالْم ِليقُهْل تَعةُ ِبِه بِصياَلْو ال تَِصحو ،

  .لُِثويعتَبر ِمن اَلثُّ
وهو اَلْكَسب واالمانَةُ   ، وتَسن ِكتَابةُ من عِلم ِفيِه خَيرا       

 ،لَه بال كَس نِلم هتُكْرو.  
، ومشْتَِريه يقُوم مقَاِم مكَاِتِبـِه      ، ويجوز بيع اَلْمكَاتَِب    

  .فَِإن َأدى عِتقَ ووالُؤه ِلمنْتَِقٍل ِإلَيِه
وِهي من  ، وُأم اَلْولَِد تُعتَقُ ِبموِت سيِدها ِمن كُلِّ ماِلِه         

ولَـو بعضـها َأو     ، ولَدتَ ما ِفيِه صورةٌ ولَو خُفْيةً ِمن ماِلٍك         
  .ِإن لَم يكُن وطِْئها اَالبن، َأو ِمن َأِبيِه ، محرمةً علَيِه 

َأو ،  كََأمٍة ِإال ِفيما ينْقُُل اَلِْملْك ِفي رقَبِتهـا          وَأحكَامها
لَه ادري.  

، َأو عِتقَتْ علَيِه فَلَه علَيها اَلْوالء         ، ومن َأعتَقَ رقَبةً    
  .وهو َأنَّه يِصير عصبةً لَها مطْلَقًا ِعنْد عدِم عصبِة اَلنَّسِب



 

 

  نِّكَاِحِكتَاب اَل
ويِجب علَى من   ، يسن مع شَهوٍة ِلمنْ  لَم يخَفْ اَلزنَا         

خَافُهي.  
، ويسن ِنكَاح واِحدٍة حِسيبٍة  دينٍَة َأجنَِبيٍة بكٍْر ولُـوٍد           

 ِمنْها   نَظَر ِإلَى ما يظْهر    -مع ظَن ِإجابةٍ  -وِلمِريِد ِخطْبِة ِامرَأٍة    
ولَه نَظَر ذَِلك ورْأٍس وساٍق     ، غَاِلبا ِبال خُلْوٍة ِإن َأِمن اَلشَّهوةَ       

  .ِمن ذَواِت محاِرِمِه وِمن ُأمِة
          ُُ ٍَِج تَِحلُّ لَهوِر زلَى غَيٍة عتَدعِة مِبِخطْب ِريحتَص مرحو

  .وِخطْبةٌ علَى ِخطْبِة مسِلٍم ُأِجيب، وتَعِريض ِبِخطْبِة رجِعيٍة 
  .وسن عقْده يوم اَلْجمعِة مساء بعد خُطْبِة ِابِن مسعودٍ 
:  اَلزوجاِن اَلْخَاِلياِن عـن اَلْمواِنـِعِ  وِإيجـاب ِبلَفْـظٍ          

فَقَطْ   " رِضيتُ"َأو  " تُقَِبلْ:  "وقَبوٌل ِبلَفْظٍ " زوجتُ"َأو  " َأنَكَحتُ"
  .َأو مع هذَا اَلنِّكَاِح َأو تَزوجتُها

        لُّمتَع هملْزي ا لَممِهلَهج نمو ،   ا اَلْخَاصمنَاهعم كَفَّاهو
  ِبكُلِّ ِلسانٍ 

  :وشُروطُه َأربعةٌ
ٍب ووِصيِه ِفي   لَكُن ال ، تَعِيين اَلزوجيِنِ  وِرضاهما       

وثَيٍب لَها دون   ، ِنكَاٍح تَزِويج صِغيٍر وباِلٍغ معتُوهٍ  ومجنُونٍَة          



 

 

وِبكٍْر مطْلَقًا كَسيٍد مع ِإماِئِه وعبِدِه اَلصِغيِر فَال يزوج         ، ِتسٍع    
وهـو  ،  ِبِإذِْنها  باِقي اَالوِلياِء صِغيرةً ِبحالٍ  وال ِبنتَ تسٍع ِإال 

  .صماتُ ِبكٍْر ونُطْقُ ثَيٍب
  ِليالْوو ،وطُهشُرةٌ    ، تَكِْليفٌ    : وذُكُورةٌ    ، ويرحو ،

  شْدرالَةٌ    ، ودعاتِّفَاقُ ِديٍن وا    -وظَاِهر لَولْطَانٍ      - وِإال ِفي س 
  .وسيٍد

    و ثُم ا َأبوبجو مقَديِفيِه   و هال     ، ِصيع ِإنالٍب و دج ثُم
 ،   نِاب َل   ، ثُمنَز ِإنلَى       ، وواَلْم اِثِ  ثُمِتيِب اَلِْميرلَى تَركَذَا عهو

ثُم اَلسلْطَانَِ ُُ فَـِإن     ، ثُم والء     ، اَلْمنِْعم ثُم َأقْرب عصبِتِه نَسبا      
   بَل اَالقْرضر زوج          َأ، عاِفرا قصأهال أو كان مس  كُني لَم و

 .حرة أبعد وأمة حاِكم
ولَو ظَاِهرا سـِميعيِن    ، وشَهادةُ رجلَيِن مكَلَّفَيِن عدلَيِن     

نوِمِه     . نَاِطقَيطٌ ِللُزةََِ ُُ شَرالْكَفَاءـِرِه ِإال     ، وا ِبغَيهِويجتَز مرحفَي
 .ِبِرضاها

  اَلْمحرماتُ ِفي اَلنِّكَاِح 
وِبنْتُ ولٍَد  ، وِبنْتٌ    ، ويحرم َأبدا أم وجدةٌ وِإن علَتْ         

وِبنْـتُ ولَـِدها وِإن     ، وِبنْتُها    ، وُأخْتٌ مطْلَقًا     ، وِإن سفَلَتْ     
، ِدها وِإن سفَلَتْ      وِبنْتُ ولَ ، وِبنْتُها    ، وِبنْتُ كُلِّ َأٍخ    ، سفَلَتْ    



 

 

  .وعمةٌ وخَالَةٌ مطْلَقًا
ويحرم ِبعقٍْد حالِئلََِ ُُ    ، ويحرم ِبرضاٍع ما يحرم ِبنَسٍب      

وِبـدخُوٍل  ، وِإن علَـون      ، وُأمهاتُ زوجِتِه   ، عمودي نَسِبِه   
وِإلَى َأمـٍد ُأخْـتُ     ،  وِإن سفَلَتْ      ،رِبيبةٌ وِبنْتُها وِبنْتُ ولَِدها     

، وزاِنيةٌ حتَّى تَتُوب وتَنْقَِضـي ِعـدتُها        ، معتَدِتِه َأو زوجِتِه    
ِ  ومسِلمةٌ علَى           ومطَلَّقَتُه ثَالثًا حتَّى يطََأها زوج غَيره ِبشَرِطِه

وعلَى حر مسِلٍم   ،  حرةً ِكتَاِبيةً      وكَاِفرةٌ علَى مسِلٍم ِإال   ، كَاِفٍر  
ما لَم يخَفْ عنَتَََََِ  عزوبٍة ِلحاجِة متْعٍة َأو ِخدمٍة           ، َأمةٌ مسِلمةٌ     

وعلَى عبـٍد سـيدتُه     ، ويعِجز عن طَوِل حرٍة َأو ثَمِن َأمٍة          ، 
َأمو تُهٍد َأميلَى سعلَِدِه وا، ةُ ولَِدهو ٍة ِقنرلَى حعو.  

ومن حرم وطُْؤها ِبعقْدٍ  حرم ِبِملِْك يِمـيٍن ِإال َأمـةً            
 .ِكتَاِبيةً

  شُروطُ اَلنِّكَاِح 
  :والشُّروطُ ِفي اَلنِّكَاِح نَوعاِن

  ِحيحا     ، صِرههٍة ِفي مادِط ِزيفِ  ، كَشَري لَم فَِإن  ِبذَِلك 
  .فَلَها اَلْفَسخُ

 قْدِطُل اَلْعبي فَاِسداٍء، وةُ َأشْيعبَأر وهو:  
والْمعلَِّق علَـى   ، والْمتْعِة    ، ِنكَاح اَلشِّغَاِر والْمحلِِّل      



 

 

رٍط غَيشَر  
       رهِط َأال مكَشَر ِطلُهبال ي فَاِسدال نَفَقَةَ    ، و أَ ، َأو َأو ن

وِإن شَِرطَ نَفْي عيـٍب     ، يِقيم ِعنْدها َأكْثَر ِمن ضرِتها َأو َأقَلَّ          
 .ال يفْسخُ ِبِه اَلنِّكَاح فَوِجد ِبها فَلَه اَلْفَسخُ

  بيان اَلْعيوِب ِفي اَلنِّكَاِح 
  :وعيب ِنكَاٍح ثَالثَةُ َأنْواٍع

  جِبالر خْتَصم عنَو        خْـتَصم عنَـونَّةٍ  وعو بِل كَج
ونَوع ِاشْـتَرك بينَهمـا كَجنُـوٍن       ، ِبالْمرَأِة كَسد فَرٍج ورتٍَق       

  .فَيفْسخُ ِبكُلِّ ِمن ذَِلك، وجذَاٍم  
ولَو حدثَ بعد دخُوٍل ال ِبنَحِو عمى وطَرٍش وقَطِْع يٍد          

 ِبشَرطٍ  ومن ثَبتَتْ عنَّتُه ُأجَل سنَةً ِمن ِحيِن تَرفَعه           َأو ِرجٍل ِإال  
  .فَِإن لَم يطَْأ ِفيها فَلَها اَلْفَسخُ، ِإلَى اَلْحاِكِم 

وِخيار عيٍب علَى اَلتَّراِخي لَِكن يسقُطُ ِبما يدلُّ علَـى          
  .ال ِفي عنَّةٍ  ِإال ِبقَوٍل، اَلرضا 

فَِإن فُِسخَ قَبَل دخُوٍل فَال مهـر        ، وال فَسخَ ِإال ِبحاِكم       
 ،ِغرلَى مِبِه ع عجرى يمسا اَلْملَه هدعبو.  

         تَهوا ِصحتَقَدِاع لَى ِنكَاٍح فَاِسٍد ِإنع اَلْكُفَّار قَريو ، ِإنو
 . ُأِقرا-باح ِإذَن والْمرَأةُ تُ-َأسلَم اَلزوجاِن 



 

 

  باب اَلصداِق وتَواِبِعِه 
      تَخِْفيفُهقَِد وِفي اَلْع تُهِميتَس نسي ،     نًا َأوثَم حا صكُلُّ مو

فَِإن لَم يسم َأو بطَلَِت اَلتَّسِميةُ وجب مهر        ، ُأجرةً صح مهرا      
  .ِمثٍْل ِبعقٍْد

  ِإنو        حا صَألٍْف الِبيها ولَى َألٍْف لَها عهجوتَز ،  فَلَـو
             ِإنـا وملَى اَالِب لَهع ءا و ال شَيِبَألِْفه عجخُوٍل رَل دطَلَّقَ قَب

         تَْأِجيلُه ِصحيا وفَالْكُلُّ لَه ءِر اَالِب شَيُأطِْلـقَ   ، شُِرطَ ِلغَي ِإنو
  .لْفُرقَةُ وتَمِلكُه ِبعقْداَالجُل فَمحلُّه اَ

، ويِصح تَفِْويض بضٍع ِبَأن يزوج َأب ِابنَتَه اَلْمجبرةَ           
كَعلَى مـا شَـاءتْ َأو شَـاء        ، َأو وِلي غَيِرها ِبِإذِْنها ِبال مهٍر       

فُالن.  
وِإن مـاتَ   . دخُوٍلويِجب لَها ِبعقٍْد مهر ِمثٍْل ويستَِقر بِ      
         اَالخَر ِرثَهٍض وفَرخُوٍل وَل دا قَبمهدا    ، َأحـاِئهِنس رها ملَهو

  .كَُأمها وعمِتها وخَالَِتها
           ِهـيةُ وتْعِه ِإال اَلْملَيا علَه كُني ا لَمملَهطُلِّقَتْ قَب ِإنو

  .ِبقَدِر يسِرِه وعسِرِه
ال ، ويِجب مهر ِمثٍْل ِلمن وِطَئتْ ِبشُبهٍة َأو ِزنًا كَرها          
ال ، َأرشُ بكَارٍة معه ولَها منْع نَفِْسها حتَّى تَقِْبض مهرا حاال           



 

 

  ِإذَا حلَّ قَبَل تَسِليٍم
ـ  ، وقَتٌْل    ، ويقَرر اَلْمسمى كُلَّه موتٌ      رٍج ووطْء ِفي فَ

وخَلْوةٌ عن مميٍز ِممن يطَُأ ِمثْلَه مع ِعلِْمِه ِإن لَـم           ، ولَو دبرا     
  هنَعا      ، تَمِدِهمِت َأحوِض مرطَالقٌ ِفي مو ،   نَظَـر َأو ـسلَمو

ن ِقبِلِه  وينَصفُه كُلُّ فُرقٍَة مِ   ، ِإلَى فَرِجها ِبشَهوٍة ِفيِهما وتَقِْبيلُها      
 .وِمن ِقبِلها قَبلَه تُسِقطُه. قَبَل دخُوٍل

  اَلْوِليمةُ 
  .وتُسن اَلْوِليمةُ ِلعرٍس  ولَو ِبشَاٍة فََأقَلَّ

  .وتَِجب اَالجابةُ ِإلَيها ِبشَرِطِهِ 
ِه حـرام   وتُكْره ِلمن ِفي مالِ   ، وتُسن ِلكُلِّ دعوٍة مباحٍة     

 ِتِه ، كََأكٍْل ِمنْهِديوِل هقَبلَِتِه وامعمِتِه، وِهبو.  
وِإباحتُه تَتَوقَّفُ علَى صـِريِح ِإذٍَن َأو       ، ويسن اَالكُْل   

  .قَِرينٍَة مطْلَقًا
ونَفْال يسن َأكْلُه مـع جبـِر       ، والصاِئم فَرضا يدعو      

  .خَاِطٍر
ِفيِه وِفـي   ، وسن ِإعالن ِنكَاٍح وضرب ِبدفٍّ  مباٍح          

 .ِختَاٍن ونَحِوِه



 

 

  معاشَرةُ اَلزوجيِن
ويلْزم كَال ِمن اَلزوجيِن معاشَرةُ اَالخَِر ِبـالْمعروِف        

  هملْزا يِبم ِطلَهمَأال يذِْلِه، وِلب هتَكَرال يو.  
و          ٍج ِإنوِت زيا ِفي بوطَُأ ِمثْلُهٍة يرح ِليمقٍْد تَسِبع ِجبي

ومن ِاستُمِهَل َأمهَل اَلْيوميِن    ، ولَم تَكُن شَرطَتْ دارها     ، طَلَبها  
  .والثَّالثَةَ ال ِلعمِل ِجهاٍز

  .وتَسِليم َأمٍة لَيال فَقَطْ
َأو ، اع ِبزوجٍة كُلَّ وقٍْت ما لَم يضرها        وِلزوٍج اسِتمتَ 

، والسفَر ِبحرٍة ما لَم تَكُن شَرطَتْ بلَدها        ، يشْغَلْها عن فَرٍض    
وَأخْـِذ مـا    ، ولَه ِإجبارها علَى غُسِل حيٍض وجنَابٍة ونَجاسٍة        

يِرِه ويلْزمه اَلْوطْء ِفي كُـلِّ َأربعـِة        تَعافُه اَلنَّفْس ِمن شَعٍر وغَ    
 ومِبيتٌ ِبطَلٍَب ِعنْد حرٍة لَيلَةً ِمـن كُـلِّ          -ِإن قَدر -َأشْهٍر مرةً   

  .وَأمٍة ِمن كُلِّ سبٍع، َأربٍع  
          ـلَهاسر ـهومتْ قُدطَلَبنٍَة وِف سقَ ِنصفَو افَرس ِإنو

  اِكما        ، حا ِبطَلَِبهمنَهيقَ بذٍْر فَرى ِبال عَأب فَِإن ،    لَـمعي لَم ِإنو
  .خَبره فَال فَسخَ ِلذَِلك ِبحاٍل

  .وحرم جمع زوجتَيِه ِبمسكٍَن واِحٍد ما لَم يرضيا
  .ولَه منْعها ِمن اَلْخُروِج



 

 

يةُ بين زوجاٍت ِفي اَلْقَسِم ال ِفي       وعلَى غَيِر ِطفٍْل اَلتَّسوِ   
وطٍْء وِكسوٍة ونَحِوِهما ِإذَا قَام ِبالْواِجِب وِعماده اَللَّيُل ِإال ِفـي           

ارِوِه فَالنَّهنَحاِرٍس وح.  
ومبعضـةٌ  ، وزوجةٌ َأمةٌ علَى اَلنِّصِف ِمـن اَلْحـرِة         

  . ِبالِْحساِب

َأو سـافَرتْ ِفـي     ، ن َأبِت اَلْمِبيتَ معه َأو اَلسـفَر      وِإ
  .سقَطَ قَسمها ونَفَقَتُها، حاجِتها 

َأو ثَيبا َأقَام ثَالثًـا     ، وِإن تَزوج ِبكْرا َأقَام ِعنْدها سبعا       
ارد ثُم.  

     امرح النُّشُوزو ،وها إِ : وتُهِصيعم     ِجـبـا يِفيم اهي
فَِإن َأصرتْ هجرها   ، فَمتَى ظَهرتْ َأمارتُه وعظَها       ، علَيها    

       ا شَاءِع مجضِفي اَلْكَالِم ثَالثًـا     ، ِفي اَلْمتْ    ، وـرَأص فَـِإن
ولَه ضربها علَى تَرِك فَـراِئِض اَللَّـِه        ، ضربها غَير شَِديٍد      

  .عالَىتَ

 هكَامَأحو الخُلْع ابب   
، وِقلَّـِة ِديـٍن       ، يباح ِلسوِء ِعشْرٍة وبغْضٍة وِكبـٍر         

  .ويكْره مع اسِتقَامةٍ 
فَسخٌ  وِبلَفْـِظ    ، َأو مفَاداٍة   ، َأو فَسٍخ   ، وهو ِبلَفِْظ خُلٍْع    



 

 

  .ِه طَلْقَةٌ باِئنَةٌَأو ِكنَايِت، َأو ِنيِتِه ، طَالٍق 
. ويكْره ِبَأكْثَر ِممـا َأعطَاهـا     ، وال يِصح ِإال ِبعوٍض     

نَِبيَأجٍة وجوز ِمن هعرتَب ِصحي نِمم ذْلُهب ِصحيو.  
وال ، ال ِبـال ِعـوٍض        ، ويِصح ِبمجهوٍل ومعدوٍم      

  .ةً السقَاِط طَالٍقوال ِحيلَ، ِبمحرٍم  
متَى َأو ِإذَا َأو ِإن َأعطَيِتِني َألْفًا فََأنِْت طَاِلقٌ          :  وِإذَا قَالَ 

  .طَلُقَتْ ِبعِطيِتِه ولَو تَراخَتْ، 
بانَـتْ  ، اخْلَعِني ِبَألٍْف َأو علَى َألٍْف فَفَعَل       : وِإن قَالَتْ 

  .واستَحقَّها
وال ، لْع زوجِة ابِنِه الصِغيِر وال طَالقُها         ولَيس لَه خَ  

  .ابنَِتِه اَلصِغيرِة ِبشَيٍء ِمن ماِلها
وِإن علَّقَ طَالقَها علَى ِصفَةٍ  ثُم َأبانَها فَوِجـدتْ َأوال           

 .وكَذَا ِعتْقٌ، ثُم نَكَحها فَوِجدتْ طَلُقَتْ 



 

 

  ِكتَاب الطَّالقُ
يكْره ِبال حاجٍة ويباح لَها ويسن ِلتَضرِرها ِبـالْوطِْء         

  .وتَرِكها صالةً وِعفَّةً ونَحِوِهما
ِقلُهعا يزيمم لَوٍج ووز ِإال ِمن ِصحال يو.  

َأو ُأكِْره َأو هدد ِمن قَـاِدٍر       ، ومن عِذر ِبزواِل عقِْلِه     
فَطَلَّقَ ِلذَِلك :قَعي لَم.  

       كُّلُـهتَوِفيِه و ِكيلُهتَو حص طَالقُه حص نمو ،  ِصـحيو
 .تَوِكيُل امرَأٍة ِفي طَالِق نَفِْسها وغَيِرها

، والسنَّةُ َأن يطَلِّقَها واِحدةً ِفي طُهٍر لَم يجاِمع ِفيـِه             
وال ِبها ِفي حيٍض َأو طُهٍر جامع ِفيـِه فَِبدعـةٌ           وِإن طَلَّقَ مدخُ  

  .محرم ويقَع لَِكن تُسن رجعتُها
، َأو صـِغيرٍة      ، وال سنَّةَ وال ِبدعةَ ِلمستَِبيٍن حملُها         

  .وآِيسٍة وغَيِر مدخُوٍل ِبها
، نَايِتـِه مـع اَلنِّيـِة         وِبِك، ويقَع ِبصِريِحِه مطْلَقًـا       

وصِريحه لَفْظُ طَالٍق وما تَصرفَ ِمنْه غَير َأمـٍر ومضـاِرٍع         
طَلِّقٍَة"وِر اَلالِم" مِبكَس.  

ومـا  ، َأو كَظَهِر ُأمي      ، َأنِْت علَي حرام      : وِإن قَالَ 



 

 

       امرح لَيع لَّ اَللَّهظِ ، َأح وى طَالقًا     فَهلَو نَوو ارقَاَل  ، ه ِإنو
وِإن ، وقَع ما نَواه ومع عدِم ِنيـٍة ِظهـار          ، كَالميتَِة َأو اَلدِم      

  .حلَفْتُ ِبالطَّالِق وكَِذب دين ولَِزمه حكْما: قَاَل
  .اثْنَتَيِنوعبد ، ويمِلك حر ومبعض ثَالثَ تَطِْليقَاٍت 

  .ويِصح اسِتثْنَاء النِّصِف فََأقَلُّ ِمن طَلَقَاٍت ومطِْلقَاٍت
وشُِرطَ تَلَفُّظٌ واتِّصاٌل معتَاد وِنيتُه قَبَل تَماِم مسـتَثْنًى         

 طَلَّقَاٍت ال طَلَقَاٍت، ِمنْهم ِبقَلٍْب ِمن ِصحيو.  
   وَل مَأنِْت طَاِلقٌ قَبو       هعم َأو هدعباِل وِتي تُطَلَّقُ ِفي الْح

وِفي هذَا الشَّهِر َأو اليوِم َأو السنَِة تُطَلَّقُ ِفي الحاِل          ، ال تُطَلَّقُ   
وغَـدا َأو يـوم     ، قُِبَل حكْما     ، َأردتُ آِخر الكُلِّ      : فَِإن قَالَ ، 

   ِوِه تُطَلَّقُ ِبَأونَحِت وبقَالَ ، ِلِه  اَلس ـْل      : فَلَوقْبي لَم تُ اَالِخردَأر ،
تُطَلَّقُ ِبمِضي ِاثْنَي عشَر شَهرا      ، وِإذَا مضتْ سنَةٌ فََأنِْت طَاِلقٌ      

 .فَِبانِْسالِخ ِذي اَلِْحجِة، اَلسنَةَ  : وِإن قَاَل، 

  تَعِليقُ اَلطَّالِق
   ونَحلَّقَ طَالقًا وع نمو          ـدوجتَّى يح قَعي ٍط لَمِبشَر ه ،

  .فَلَو لَم يلِْفظْ ِبِه وادعاه لَم يقْبْل حكْما
، وال يِصح ِإال ِمن زوٍج ِبصِريٍح وِكنَايٍة مع قَصـٍد           

كََأنِْت طَاِلقٌ  ، ال كَالم منْتَِظم    ، ويقْطَعه فَصٌل ِبتَسِبيٍح وسكُوٍت     



 

 

ِتيقُم ةُ ِإناِنيا ز.  
     ـوِط نَحاتُ الشَّروَأدو"تَـى "و  " ِإنِإذَا"و" م  " ، ِإنو

وِإن بدْأتُِك  ، كَلَّمتِْك فََأنِْت طَاِلقٌ فَتَحقِِّقي َأو تَنَحى ونَحوه تُطَلَّقُ         
انْحلَّـتْ  ، ِدي حر   ِإن بدْأتُك ِبِه فَعب   : ِبالْكَالِم فََأنِْت طَاِلقٌ فَقَالَتْ   

وِإن خَرجِت ِبغَيِر ِإذِْني ونَحـوه فََأنْـِت        ، يِمينُه وتَبقَى يِمينُها    
َأو َأِذن  ، ثُم خَرجتْ ِبغَيِر ِإذٍَن     ، ثُم َأِذن لَها فَخَرجتْ     ، طَاِلقٌ  

  .لَها ولَم تَعلَم طَلُقَتْ
، يَئِتها تُطَلَّقُ ِبمِشيَئِتها غَير مكْرهٍة      وِإن علَّقَه علَى مشِ   

كَذَِلك وِإن علَّقَه علَى مِشيَئِة اَللَِّه      ، َأو ِبمِشيَئِة اثْنَيِن فَِبمِشيَئِتِهما     
 .وكَذَا ِعتْقٌ، تَعالَى تُطَلَّقُ ِفي اَلْحاِل

، ِمنْهـا     َأو ال يخْـرج     ، وِإن حِلفَ ال يدخُُل دارا        
            لِْبسال ي اِب َأوخََل طَاقَ اَلْبد ِدِه َأوسج ضعب جَأخْر خََل َأوفََأد

        ا ِفيِه ِمنْهبثَو ا فَلَِبسِلهغَز ا ِمنبـذَا       ، ثَوه ـاءم بشْرال ي َأو
ر ِإال ِبِفعِلِه   وِليفْعلْن شَيًئا ال يب   ، اَالنَاِء فَشَِرب بعضه لَم يحنَثْ        

وِإن فَعَل المحلُوفُ علَيـِه نَاِسـيا َأو        ، كُلِِّه ما لَم يكُن لَه ِنيةٌ       
  .جاِهال حِنثَ ِفي طَالٍق وِعتَاٍق

  .وينْفَع غَير ظَاِلٍم تََأوٌل ِبيِميِنِه
َأو ، زمـه   وِمن شَك ِفي طَالٍق َأو ما علِّقَ علَيِه لَم يلْ      



 

 

َأنْـِت  : وِإن قَاَل ِلمن ظَنَّها زوجتَه    . ِفي عدِدِه رجع ِإلَى اليِقينِ    
 تُهجوا، طَاِلقٌ طَلُقَتْ زهكْسال ع  

           طَـالقٌ َأو ْل ِهـيه شَكةً وِتِه كَِلمجوِبز قَعَأو نمو
ءشَي هملْزي لَم ارِظه.  

، قَ حر من دخََل َأو خَال ِبها َأقَلَّ ِمن ثَـالٍث            وِإذَا طَلَّ 
َأو عبد واِحدةً ال ِعوض ِفيِهما فَلَه وِلوِلي مجنُوٍن رجعتُها ِفي           

        ادا ِإشْهلَه نسطْلَقًا وا مِتهطْلَقًـا      ، ِعدـا مطِْئهـُل ِبوصتَحو
  .ي غَيِر قَسٍموالرجِعيةُ زوجةٌ ِف

وتَعود ، وتَِصح بعد طُهٍر ِمن حيضٍة ثَاِلثٍَة قَبَل غُسٍل         
  .بعد ِعدٍة ِبعقٍْد جِديٍد علَى ما بِقي ِمن طَالِقها

وَأمكَن قُِبَل ال ِفي شَـهٍر      ، ومن ادعتْ ِانِْقضاء ِعدِتها     
  .ِبحيٍض ِإال ِببينٍَة

وِإن طَلَّقَ حر ثَالثًا َأو عبد اثْنَتَيِن لَم تَِحلَّ لَـه حتَّـى             
ويكِْفي ، يطََأها زوج غَيره ِفي قُبٍل ِبِنكَاٍح صِحيٍح مع ِانِْتشَاٍر          

ال ِفي حيٍض َأو    ، ولَو لَم ينِْزْل َأو يبلُغْ عشْرا       ، تَغِْييب حشَفٍَة   
 . َأو ِإحراٍم َأو صوِم فَرٍض َأو ردٍةِنفَاٍس

 اإليالء  
   امرح االيالءو ،      طْءالو ِكنُهماِقٍل يٍج عوِلفُ زح وهو



 

 

ِباللَِّه َأو ِصفٍَة ِمن ِصفَاِتِه علَى تَرِك وطِْء زوجِتِه اَلْممِكِن ِفي           ، 
     فَو طْلَقًا َأوم ا َأودٍل َأبٍر    قُبِة َأشْهعبـةُ    ، قَ َأرعبى َأرضتَى مفَم

فَِإن َأبى ُأِمر   ، َأشْهٍر ِمن يِميِنِه لَم يجاِمع ِفيها ِبال عذٍْر ُأِمر ِبِه           
  .فَِإن ِامتَنَع طَلَّقَ علَيِه حاِكم، ِبالطَّالِق 

  .ويِجب ِبوطِْئِه كَفَّارةُ يِميٍن
الو تَاِركٍلووذٍْر كَما ِبال عارطِْء ِضر. 

  الظِّهار وما يتَعلَّقُ ِبِه 
   مرحم ارالظِّها        ، وـهضعب َأو تَـهجوز هشَبي َأن وهو

ال ِبشَعٍر وِسن   ، َأو ِبرجٍل مطْلَقًا    ، ِبمن تَحرم علَيِه َأو بعِضها      
نَحِريٍق وظُفٍُر واوِوه. 

وعلَيهـا كَفَّارتُـه    ، وِإن قَالَتْه ِلزوِجها فَلَيس ِبِظهاٍر        
  .ِبوطِْئها مطَاوعةً

طَالقُه ِصحي نِمم ِصحيو.  
وِهـي  ، ويحرم علَيِهما وطْء ودواِعيِه قَبَل كَفَّارِتـِه        

فَـِإن لَـم    ، فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن    فَِإن لَم يِجد    ، ِعتْقُ رقَبٍة   
  .يستَِطع فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا

وشُِرطَ ِفي رقَبـٍة    ، ويكَفِّر كَاِفر ِبماٍل وعبد ِبالصوِم      
        المطْلٍَق ِإسنُذُِر ِعتٍْق مٍة وكَفَّار ،      ِضـرـٍب ميع ةٌ ِمنالمسو



 

 

منًاِبالْعيا بررِل ض.  
ويجـِزُئ  ، وال يجِزُئ التَّكِْفير ِإال ِبما يجِزُئ ِفطْرةً          

 .ِمن البر مد ِلكُلِّ ِمسِكيٍن وِمن غَيِرِه مداِن

 اناللِّع  
دقَاِط الحاِقلَيِن السِن عاِلغَيِن بيجوز نياِن باللِّع وزجيو  

نقُـوَل          فَمي ا ِبَأنانُهِلع فَلَه تْهكَذَّبلَفْظًا و تَهجوقَذَفَ ز 
  .َأشْهد ِباللَِّه ِإنِّي لَصاِدقٌ ِفيما رميتُها ِبِه ِمن الزنَا: َأربعا

وَأن لَعنَةَ اللَّـِه علَيـِه ِإن كَـان ِمـن      : وِفي الخَاِمسةِ 
الكَاِذِبين.  

َأشْهد ِباللَِّه ِإنَّه لَكَاِذب ِفيما رماِني      : ُل ِهي َأربعا  ثُم تَقُو 
  .ِبِه ِمن الزنَا

وَأن غَضب اللَِّه علَيها ِإن كَان ِمـن        :  وِفي الخَاِمسةِ 
اِدِقينالص.  

     دقَطَ الحس نْتَِفي     ، فَِإذَا تَميةُ ودَؤبقَةُ المتَتْ الفُرثَبو لَدالو
  .ِبنَفْيِه

           كَـننْـذُ َأمنٍَة مِف سِنص دعلٍَد بِبو تُهجوَأتَتْ ز نمو
َأو ِلدوِن َأربِع ِسِنين منْذُ َأبانَها ولَو ابن عشٍْر          ، اجِتماعه ِبها     

 ،  هبنَس ِفيِه، لَِحقَه شَك علُوِغِه مِبب كَمحال يو.  



 

 

نما          وطِْئهِبو َأقَر نم اعب تَقَ َأووِن   ،  َأعتْ ِلـدلَدفَو
  نٍَة لَِحقَهفُ ساِطٌل، ِنصب عيوالب.  

  باب الِعدِد 
  ال ِعدةَ ِفي فُرقَِة حي قَبَل وطٍْء وخَلْوٍة

ِبـِه  وكَونُه يلْحـقُ    ، وشُِرطَ ِلوطٍْء كَونُها يوطَُأ ِمثْلُها      
وتَلْزم ِلوفَاٍة  ، الولَد وِلخَلْوٍة مطَاوعتُه وِعلْمه ِبها ولَو مع ماِنٍع         

  .مطْلَقًا
  :والمعتَداتُ ِستٌّ

الحاِمُل وِعدتُها مطْلَقًا ِإلَى وضِع كُلِّ حمٍل تَِصير ِبـِه          
، وَأقَلُّ مدِتِه ِستَةُ َأشْـهٍر        ، ِج  وشُِرطَ لُحوقُه ِللزو  . َأمةٌ ُأم ولَدٍ  

ويباح ِإلْقَاء نُطْفٍَة قَبـَل     ، وَأكْثَرها َأربع ِسِنين    ، وغَاِلبها ِتسعةٌ   
  .َأربِعين يوما ِبدواٍء مباٍح

المتَوفَّى عنْها ِبال حمٍل فَتَعتَـد حـرةٌ َأربعـةَ     : الثَّاِنيةُ
ومبعضـةٌ  ، وَأمةٌ ِنصـفَها    ، َأشْهٍر وعشْر لَياٍل ِبعشَرِة َأياٍم        

وتَعتَد من َأبانَها ِفي مرِض موِتِه االطْوَل ِمن ِعدِة         ، ِبالِْحساِب  
  .وِإال ِعدةَ طَالٍق، وفَاٍة َأو طَالٍق ِإن وِرثَتْ 

فَتَعتَد حرةٌ  ، ِض المفَارقَةُ ِفي الحياِة       ذَاتُ الحي : الثَّاِلثَةُ
  .وَأمةٌ ِبحيضتَيِن، ومبعضةٌ ِبثَالِث حيضاٍت  



 

 

ولَم تَِحض ِلِصـغٍَر َأو     ، المفَارقَةُ ِفي الحياِة    : الراِبعةُ
ومبعضةٌ ، ريِن    وَأمةٌ ِبشَه ، فَتَعتَد حرةٌ ِبثَالثَِة َأشْهٍر       ، ِإياٍس    
  .ِبالِْحساِب

فَتَعتَد ، من ارتَفَع حيضها ولَم تَعلَم ما رفَعه        : الخَاِمسةُ
وِإن عِلمتْ ما رفَعه فَـال      ، ِللْحمِل غَاِلب مدِتِه ثُم تَعتَد كَآِيسٍة       

. و تَِصير آِيسةً فَتَعتَـد ِعـدتَها      َأ، تَزاُل حتَّى يعود فَتَعتَد ِبِه        
  .َأو نَاِسيٍة كَآِيسٍة، وِعدةُ باِلغٍَة لَم تَِحض ومستَحاضٍة مبتَدَأٍة 

امرَأةُ المفْقُوِد تَتَربص ولَو َأمةً َأربع ِسـِنين        : الساِدسةُ
    هٍة ظَاِهربِلغَي هرخَب انْقَطَع ِإن     الكا اله ،    ِإن ِلدنْذُ وم ِعينِتسو

وِإن طَلْقَ غَاِئـب َأو     ، ثُم تَعتَد ِللْوفَاِة    ، كَان ظَاِهرها اَلسالمةَ    
  .فَابِتداء الِعدِة ِمن الفُرقَِة، ماتَ  

غَيـر  وِعدةُ من وِطَئتْ ِبشُبهٍة َأو ِزنًا كَمطْلَقٍَة ِإال َأمةً          
، َأو ِزنًا   ، وِإن وِطَئتْ معتَدةٌ ِبشُبهٍة     . مزوجٍة فَتُستَبرُأ ِبحيضةٍ  

            ا ِعنْـدهقَاما مِمنْه بتَسحال يِل وةَ االوتْ ِعدِنكَاٍح فَاِسٍد َأتَم َأو
  .اعتَدتْ ِلثَاٍن، ثَاٍن  

ويِجب . ير زوٍج فَوقَ ثَالثٍ   ويحرم ِإحداد علَى ميٍت غَ    
  .ويباح ِلباِئٍن، علَى زوجِة ميٍت 

وهو تَرك ِزينٍَة وِطيٍب وكُلِّ ما يدعو ِإلَـى ِجماِعهـا           



 

 

  .ويرغِّب ِفي النَّظَِر ِإلَيها
  مرحيةٍ -واجـتْ ِفيـهِ   -ِبال حبجكٍَن وسم ا ِمنلُهوتَح  

  .ولَها الخُروج ِلحاجِتها نَهارا
              شَـخٍَص كَـان َأي ا ِمنِمثْلُه وطَءةً يَأم لَكم ِمنو ،

ومـن  ، حرم علَيِه وطْء ومقَدماتُه اسِتبراِء حاِمـٍل ِبوضـٍع          
  .وآِيسٍة وصِغيرٍة ِبشَهٍر، تَِحيض ِبحيضٍة 

  الرضاِع 
ِضيٍع         ولَى رِب عالنَّس ِمن مرحا ياِع مضالر ِمن مرحي

  .وفَرِعِه وِإن نَزَل فَقَطْ
وتَثْبتُ ، وال حرمةَ ِإال ِبخَمِس رضعاٍت ِفي الحولَيِن          

  .ومشُوٍب، ووجوٍر ولَبِن ميتٍَة وموطُوءٍة ِبشُبهٍة  ، ِبسعوٍط  
لُّ امرَأٍة تَحرم علَيِه بنْتُها كَُأمِه وجدِتِه ورِبيبِتِه ِإذَا         وكُ

  .َأرضعتْ ِطفْلَةً حرمتْها علَيِه
وكُلُّ رجٍل تَحرم علَيِه ِبنْتَه كََأِخيِه وَأِبيِه ورِبيِبـِه ِإذَا          

    رِنِه ِطفْلَةً حِبلَب َأتُهرتْ امعضـهِ  َأرلَيا عتُهقَـالَ   . م ـنمو : ِإن
هطََل ِنكَاحاِع بضالر ِمن ُأخْتُه تَهجوز.  

       قَتْهدص خُوٍل ِإنَل دقَب رهال مو ،    ِإن ـفُهِنص ِجبيو
    تْها          ، كَذَّبهكَـذَّبو ذَِلك قَالَتْ ِهي ِإنطْلَقًا وخُوٍل مد دعب كُلُّهو



 

 

  .ي زوجتُه حكُمافَِه
  .ومن شَك ِفي رضاٍع َأو عِدِدِه بنَى علَى اليِقيِن

  .ويثْبتُ ِبِإخْباِر مرِضعٍة مرِضيٍة وِبشَهادِة عدٍل مطْلَقًا

  باب اَلنَّفَقَاِت
       وِكسوٍب وشْرمْأكُوٍل وم ِتِه ِمنجوٍج نَفَقَةُ زولَى زعٍة و

فَيفْرض ِلموِسرٍة مع موِسٍر ِعنْد تَنَازٍع      ، وسكْنَى ِبالْمعروِف     
ِمن َأرفَِع خُبِز البلَِد وُأدِمِه عادةَ اَلْموِسِرين وما يلْـبس ِمثْلُهـا            

  .وينَام علَيِه
لْبلَـِد وُأدِمـِه    وِلفَِقيرٍة مع فَِقيٍر ِكفَايتُها ِمن َأدنَى خُبِز اَ       

، وِلمتَوسطٍَة مع متَوسٍط      . وما يلْبس ِمثْلُها وينَام ويجِلس علَيهِ     
            ذَِلـك نـيا با مكِْسهعفَِقيٍر و عٍة موِسرمـةُ ِإال    ، وال الِقيم

، جرةُ طَِبيٍب     وُأ، وعلَيِه مْؤنَةُ نَظَافَِتها ال دواء        ، ِبِرضاهما    
  .وثَمن ِطيٍب

  .ال ِلمتَوفَّى عنْها، وتَِجب ِلرجِعيٍة وباِئٍن حاِمٍل  
، َأو ِلكَفَّارٍة     ، ومن حِبستْ َأو نَشَزتْ َأو صامتْ نَفْال        

        تَِّسعم قْتُهوو انضماِء رقَض ـ     ، َأو ِه َأو  َأو حجتْ نَفْال ِبال ِإذِْن
  .سقَطَتْ، سافَرتْ ِلحاجِتها ِبِإذِْنِه 

  .ولَها الِكسوةُ كُلَّ عاٍم مرةً ِفي َأوِلِه



 

 

 .ومتَى لَم ينِْفقْ تَبقَى ِفي ِذمِتِه
وِإن َأنْفَقَتْ ِمن ماِلِه ِفي غَيبِتِه فَبان ميتًا رجع علَيهـا           

  .واِرثٌ
 تَس نما     وهلُّمتَس هملْزي نم ـا       ، لَمهِليو َأو ِهي ذَلَتْهب َأو

  .وجبتْ نَفَقَتُها ولَو مع ِصغَِرِه ومرِضِه وِعنَِّتِه وجِبِه، 
ولَها منْع نَفِْسها قَبَل دخُوٍل لَقَبِض مهٍر حـالٍّ ولَهـا           

  .النَّفَقَةُ
فَقَِة معِسٍر َأو بعِضها ِإال ِبما ِفي ِذمِتِه َأو         وِإن َأعسر ِبنَ  

          ِجـعتَراِكٍم وخُ ِبحا الفَسا فَلَهِوهنَح انٍَة َأوِتدتْ ِباسذَّرتَعو غَاب
 .ِبما استَدانَتْه لَها َأو ِلولَِدها الصِغيِر مطْلَقًا

، ن َأبويـِه وِإن علَـوا       وتَِجب علَيِه ِبمعروٍف ِلكُلٍّ مِ    
وِلكُلِّ من يِرثُه ِبفَـرٍض     ، ولَو حجبه معِسر  ، وولَِدِه وِإن سفََل    

مع فَقِْر من تَِجب    ، ِسوى عمودي نَسِبِه    ، َأو تَعِصيٍب ال ِبرِحمٍ   
ِت نَفِْسـِه   ِإذَا كَانَتْ فَاِضلَةً عـن قُـو      ، لَه وعجِزِه عن كَسبٍ   

لَا ِمن رْأِس ماٍل وثَمِن     ، وزوجِتِه ورِقيِقِه يوِمه ولَيلَتَه كَِفطْرٍة      
  .ِملٍْك وآلَِة صنْعٍة

          نـتَدتُس َأو اِكما حهفِْرضي ا لَمٍن ممز ِضيقُطُ ِبمتَسو
 .ِبِإذِْنِه



 

 

     ِه رلَيتْ عبجو نم تَنَعام ِإنـِة      ونِْفـقٌ ِبِنيِه ملَيع عج
 .وِإن كَان َأب ِانْفَرد ِبها، وِهي علَى كُلٍّ ِبقَدِر ِإرِثِه ، الرجوِع

ولَا يكَلِّفُه مشَقا   ، وتَِجب علَيِه ِلرِقيِقِه ولَو آِبقًا ونَاِشزا       
وعلَيـِه  ، ِلصالِة فَـرضٍ  و، ويِريحه وقْتَ قَاِئلٍَة ونَومٍ   ، كَِثيرا  

 .علَفُ بهاِئِمِه وسقْيها
َأو ذَبِح مـْأكُوٍل     ، وِإن عجز ُأجِبر علَى بيٍع َأو ِإجارٍة        

، وحرم تَحِميلُها مِشقا ولَعنُها وحلْبها مـا يضـر ِبولَـِدها              ، 
 .جوز ِفي غَيِرِه ِلغَرٍض صِحيٍحوي، وضرب وجٍه ووسٍم ِفيِه 

  اَلْحضانَةُ 
  .وتَِجب اَلْحضانَةُ ِلِحفِْظ صِغيٍر ومجنُوٍن ومعتُوٍه

      ا ُأمقُّ ِبهاالحى     ، وبى فَالْقُربا اَلْقُراتُههُأم ثُم ،  َأب ثُم
 ،        دج ثُم كَذَِلك اتُههُأم أُ ، ثُم ثُم     كَذَِلك اتُههِن    ، ميوُأخْتٌ الب ثُم
، ثُـم ِبنْـتُ َأٍخ        ، ثُم عمـةٌ      ، ثُم خَالَةٌ     ، ثُم الم ثُم الٍب       ، 

ثُم ِبنْتُ عم وعمٍة ثُم ِبنْتُ عم َأٍب وعمِتِه علَى مـا            ، وُأخٍْت    
وشُِرطَ كَونُـه   ،  اَالقْرِب فَاالقْرِب      ثُم ِلباِقي اَلْعصبةِ  ، فُصَل    

  .محرما النْثَى ثُم ِلِذي رِحٍم ثُم ِلحاِكٍم
وال ، وال ِلكَاِفٍر علَى مسِلٍم     ، وال تَثْبتُ ِلمن ِفيِه ِرقٌّ        

  .ِلفَاِسٍق وال ِلمزوجٍة ِبَأجنَِبي ِمن محضوٍن ِمن ِحيِن عقٍْد



 

 

ِإنٍن         ولٍَد آمِإلَى ب ِه نَقْلَهيوَأب دَأح ادافَةُ  ،  َأرسم قُهطُرو
، َأو ِإلَى قَِريٍب ِللسكْنَى فَـُأم         ، قَصٍر فََأكِْثر ِليسكُنَه فََأب َأحقٌّ      
ِقيمال فَم ٍد َأوعب عٍة ماجِلحو.  

  .ال خُير بين َأبويِهوِإذَا بلَغَ صِبي سبع ِسِنين عاِق
هِلحصيو ونُهصال ي نِد مِبي ونضحم قَرال يو.  

َأو من يقُوم مقَامه ِإلَـى      ، وتَكُون ِبنْتُ سبٍع ِعنْد َأٍب      
  .ِزفَاٍف



 

 

  ِكتَاب اَلِْجنَاياِت
  وخَطٌَأ، وِشبه عمٍد ، عمد : اَلْقَتُْل
ِبِه       فَالْع داَلْقَو خْتَصي دم ،      ـهلَمعي نم قِْصدي َأن وهو

فَيقْتُلُه ِبما يغِْلب علَى اَلظَّن موتُه ِبِه كَجرِحِه        ، آدِميا معصوما     
  .ِبما لَه نُفُوذٌ ِفي اَلْبدِن وضرِبِه ِبحجٍر كَِبيٍر

   ي ِد َأنماَلْع هِشبـا        وةً ال تَقْتُـُل غَاِلبِجنَاي قِْصد ،  لَـمو
  .يجرحه ِبها كَضرٍب ِبسوٍط َأو عصا

والْخَطَُأ َأن يفْعَل ما لَه ِفعلُه كَرمـي صـيٍد ونَحـِوِه            
ويقْتَُل عدد ِبواِحٍد   ، وعمد صِبي ومجنُوٍن خَطٌَأ     . فَيِصيب آدِميا 

 ،ةٌواِحدةٌ وِدي ِجبفٍْو يع عم.  

اصاَلِْقص  
 :وِللِْقصاِص َأربعةُ شُروٍط

ومكَافََأتُه ِلقَاِتٍل ِبديٍن   ، وِعصمةُ مقْتُوٍل   ، تَكِْليفُ قَاِتٍل   
  .وعدم اَلِْوالدِة، وحريٍة 

 :والسِتيفَاِئِه ثَالثَةٌ
    تَِحقٍّ لَهسِه     ، تَكِْليفُ ملَيع ماتِّفَاقُهِفـي    ، و نْؤمي َأنو
  .ِاسِتيفَاِئِه تَعدِيِه ِإلَى غَيِر جاٍن



 

 

  .ويحبس ِلقُدوِم غَاِئٍب وبلُوٍغ وِإفَاقٍَة
 
 

وِبآلَـة  ، َأو نَاِئِبِه   ، ويِجب ِاسِتيفَاُؤه ِبحضرِة سلْطَاٍن     
 .ضرِب اَلْعنُِق ِبسيٍفوِفي اَلنَّفِْس ِب، ماِضيٍة 

  اَلدياتُ وبيانُها ِفي اَلنَّفِْس واألعضاِء 
والْعفْـو  ، فَيخَير ولَي     ، ويِجب ِبعمٍد اَلْقَود َأو اَلديةُ        

  .مجانًا َأفْضُل
 ، ومتَى ِاخْتَار اَلديةَ َأو عفَا مطْلَقًـا َأو هلَـك جـاٍن             

  .تَعينَِت الديةُ
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقـتص فـال            
شيء عليهما ، وإن وجب لقن أو تعزير قذف فطلبه واسقاطه           
له ، وإن مات فلسيده ، والقود فيما دون النفس كالقود فيهـا             

 :وهو نوعان
فَيْؤخَذُ كُلٌّ ِمن عـيٍن وَأنْـٍف       ، ِفي اَلطَّرِف   : أحدهما

وَأمـٍن ِمـن    ، ِبشَرِط مماثَلٍَة     ، ٍن وِسن ونَحِوِهما ِبِمثِْلِه       وُأذُ
  .حيٍف واسِتواٍء ِفي ِصحٍة وكَماٍل

ِبشَرِط ِانِْتهاِئهـا ِإلَـى عظْـٍم       ، ِفي اَلْجروِح   : اَلثَّاِني



 

 

  .كَموِضحٍة وجرِح عضٍد وساٍق ونَحِوِهما
 رس نمتُضٍد        وٍة ال قَـوةُ ِجنَاياي ،     ـنع قْـتَصال يو

  .وال يطْلُب لَهما ِديةً قَبَل اَلْبرِء، طَرٍف وجرٍح  
  .وغَيرها علَى عاِقلَِتِه، وِديةُ اَلْعمِد علَى اَلْجاِني 

تَِلـفَ  ومن قَيد حرا مكَلَّفًا َأو غَلَّه َأو غَصب صِغيرا فَ         
  .ال ِإن ماتَ ِبمرٍض َأو فَجَأةً، ِبحيٍة َأو صاِعقٍَة فَالديةُ 

        هِبيص لِّمعم ِبنُشُوٍز َأو َأتَهرِام بَأد ِإنو ،   ـلْطَانس َأو
  .فَال ضمان ِبتَلٍَف ِمن ذَِلك، رِعيتَِه ِبال ِإسراٍف 

َأن ينِْزَل ِبْئرا َأو يصعد شَجرةً فَهلَـك        ومن َأمر مكَلَّفًا    
نمضي ِبِه لَم. 

، ولَو ماتَتْ حاِمٌل َأو حملُها ِمن ِريِح طَعـاٍم ونَحـِوهِ          
 .ضِمن ربه ِإن عِلم ذَِلك عادةً

 ذَهبا ، َأو    َأو َألْفُ ِمثْقَالٍ  ، وِديةُ اَلْحر اَلْمسِلِم ِماَئةُ بِعيرٍ    
، َأو َألْفـا شَـاٍة      ، َأو ِماَئتَا بقَرٍة    ، ِاثْنَا عشَر َألْفَ ِدرهٍم ِفضةً      
 .فَيخَير من علَيِه ِديةٌ بينَها

، ويِجب ِفي عمٍد وِشبِهِه ِمن ِإِبٍل ربع ِبنْتُ مخَـاٍض           
وِفـي خَطَـٍأ    ، وربع جذَعـةٌ  ، وربع ِحقَّةٌ   ، وربع ِبنْتُ لَبوٍن    

 :َأخْماسا



 

 

وِمن ، وِعشْرون ِابن مخَاضٍ  ، ثَمانُون ِمن اَلْمذْكُورِة    
، وِمن غَنٍْم ِنصـفٌ ثَنَايـا     ، بقٍَر ِنصفٌ مِسنَّاتٌ وِنصفٌ َأتِْبعةٌ      

 .وِنصفٌ َأجِذعةٌ

 .وتُعتَبر اَلسالمةُ ال اَلِْقيمةُ
وِجراحها ، وِديةُ ُأنْثَى ِنصفُ ِديِة رجٍل ِمن َأهِل ِديِتها       

 .تُساِوي ِجراحه ِفيما دون ثُلُِث ِديِتِه
ومجوِسي ووثَِني  ، وِديةُ ِكتَاِبي حر ِنصفُ ِديِة مسِلٍم       

 .ثَمانِماَئةُ ِدرهٍم
  تُهِقيٍق ِقيمةُ رِديو ،رجو       ـراَلْح ا ِمنرقَدم كَان ِإن هح

 .وِإال فَما نَقْصه بعد برٍء، فَهو مقَدر ِمنْه منْسوبا ِإلَى ِقيمِتِه
وِديةُ جِنيٍن حر غُرةٌ موروثَةٌ عنْه ِقيمتُها عشْر ِديـِة          

 .حرةٌ َأمةًوتُقَدر ، وِقن عشْرِقيمِتها ، ُأمِه 
َأو ، واخِْتيـر اَلْمـاُل     ، وِإن جنَى رِقيقٌ خَطًَأ َأو عمدا     

خُير بين ِفداِئِه ِبَأرِش اَلِْجنَايـِة َأو       ، َأتْلَفَ ماالً ِبغَيِر ِإذِْن سيِدِه      
 .تَسِليِمِه ِلوِليِه

فَِفيِه ِديةُ  ، د كََأنٍْف   ومن َأتْلَفَ ما ِفي اَالنْساِن ِمنْه واحِ      
، وِفي َأحِد ذَِلك ِنسبتُه ِمنْها      ، َأو ِاثْنَاِن َأو َأكْثَر فَكَذَِلك      ، نَفِْسِه  

وتَِجب كَاِملَةً ِفي كُلِّ حاسٍة وكَذَا كَـالم        ، وِفي اَلظُّفُِر بِعيراِن    



 

 

        ِنكَاحو شْيمةُ َأكٍْل ونْفَعمقٌْل وعوطَـُأ      ،وٍة يجوطِْء زو ِمنو 
           ِنيمٍل ووِج بخْرم نيا بقَ ما ِلِمثِْلِه فَخَرِمثْلُه ،     نـيـا بم َأو

 .وِإال فَالديةُ، فَهدر وِإال فَجاِئفَةٌ ِإن ِاستَمسك بوٍل ، اَلسِبيلَيِن  
 وَأهـداِب عينَـيِن     وِفي كُلٍّ ِمن شَعِر رْأٍس وحاِجبينِ     

وشَـاِرٍب  ، وحاِجٍب ِنصفُها وهدٍب ربعهـا        ، وِلحيٍة اَلديةُ     
  .وما عاد سقَطَ ما ِفيِه، حكُومةٌ 

وِإن قَلْعها صِحيح ُأِقيد    ، وِفي عيِن اَالعوِر ِديةٌ كَاِملَةٌ      
  .فُ اَلديِةوعلَيِه َأيضا ِنص، ِبشَرِطِه 

وِإن قَلَع ما يماِثُل صِحيحتَه ِمن صِحيٍح عمـدا ِفديـةٌ           
  .وِإال قَطْع كَغَيِرِه، كَاِملَةٌ 

، والْهاِشمِة عشْـر    ، وِفي اَلْموِضحِة خَمس ِمن اَإلِبِل      
    شَرةَ عسنَقِّلَةُ خَمالْمو ،  ةُ ثُلُثُ اَلدومْأمالْماِمغَِة   والداِئفَِة وِة كَالْجي

وِفي اَلْخَاِرصِة والْباِزلَِة والْباِضعِة والْمتَالِحمِة والسـمحاِق       ، 
  .حكُومةٌ

         الءوا وبِتِه نَسبصع اٍن ذُكُوراِقلَةُ جعقْـَل   ، وال عو
  .ٍنعلَى فَِقيٍر وغَيِر مكَلٍَّف ومخَاِلٍف ِدين جا

، وال صلْحا وال ِاعِترافًا     ، وال تَحِمُل عمدا وال عبدا        
  .وال ما دون ثُلُِث اَلديةَ



 

 

َأو شَارك ِفيِه فَعلَيِه ، ومن قَتََل نَفْسا محرمةً غَير عمٍد      
ويكَفِّـر  ، عام ِفيها   وِهي كَكَفَّارِة ِظهاٍر ِإال َأنَّها ال ِإطْ      ، اَلْكَفَّارةُ  

  .عبد ِبالصوِم
  .والْقَسامةُ َأيمان مكَررةٌ ِفي دعوى قَتِْل معصوٍم

وِإذَا َأتَمتْ شُروطَها بِدَئ ِبَأيمـاِن ذُكُـوِر عصـبِتِه          
  اِرِثينِثهِ     ، اَلْوِر ِإرِمينًا كُلٌّ ِبقَدي ِسينخَم ِلفُونحفَي    ركَس ربجيو 

  .َأو كَان اَلْكُلُّ ِنساء حلَّفَها مدعى علَيِه وبِرَئ، فَِإن نَكَلُوا ، 



 

 

  ِكتَاب اَلْحدوِد
وعلَى ، ال تَِجب ِإال علَى مكَلٍَّف ملْتَِزٍم عاِلٍم ِبالتَّحِريِم         

  .ِإماٍم َأو نَاِئِبِه ِإقَامتُها
  برضيِديـٍد           وال جٍط ال خَلَـٍق وـوا ِبسٌل قَاِئمجر ،

  .وال يبِدي ضاِرب ِإبطَه، ويكُون علَيِه قَِميص وقَِميصاِن 
ويِجب ِاتِّقَـاء وجـٍه     ، ويسن تَفِْريقُه علَى اَالعضاِء     

  .ورْأٍس وفَرٍج ومقْتٍَل
وتُشَد علَيهـا   ، ضرب جاِلسةً   لَِكن تُ ، وِامرَأةٌ كَرجٍل   

ومن ماتَ وعلَيِه   ، وال يحفَر ِلمرجوٍم    ، وتُمسك يداها   ، ِثيابها  
  .حد سقَطَ

وغَيره يجلَد ِماَئـةً    ، فَيرجم زاٍن محصن حتَّى يموتَ      
ومـبعض  ، وال يغَـرب    ، ورِقيقٌ خَمِسـين    ، ويغَرب عاما   
  .ِبِحساِبِه ِفيِهما

والْمحصن من وِطَئ زوجتَه ِبِنكَاٍح صِحيٍح ِفي قُبِلهـا         
  .ولَو مرةً

  :وشُروطُه ثَالثَةٌ
تَغِْييب حشَفٍَة َأصِليٍة ِفي فَرٍج َأصِلي الدِمي ولَو دبرا         



 

 

  .بهِةوانِْتفَاء اَلشُّ
    لَدجنًا يصحالْقَاِذفُ مو ،   اِنينثَم را  ، حفَهِقيقٌ ِنصرو

  .ومبعض ِبِحساِبِه، 
  .اَلْحر اَلْمسِلم اَلْعاِقُل اَلْعِفيفُ: والْمحصن هنَا

لُوغُهوطَُأ ال بي طَُأ َأوِمثِْلِه ي نشُِرطَ كَوو.  
يـا  ، يا َأعـور    ، يا ملْعون   ، يا كَاِفر   : حِوويعزر ِبنَ 

جرَأع.  
ويِجب اَلتَّعِزير ِفي كُلِّ معِصيٍة ال حد ِفيها وال كَفَّارةَ          

 .ومرِجعه ِإلَى ِاجِتهاِد اَالماِم، 

  َأحكَام اَلسكِْر 
ال ِلدفِْع لُقْمٍة غُـص     وكُلُّ شَراٍب مسِكٍر يحرم مطْلَقًا إِ     

  .ويقَدم علَيِه بوٍل، ِبها مع خَوِف تَلٍَف 
          ا َأناِلما عخْتَاركَلَّفٌ مم ِلمسِبِه م تَقَنِاح َأو هفَِإذَا شَِرب

  .كَِثيره يسِكر حد حر ثَماِنين وِقن ِنصفَها
اِرِه متُ ِبِإقْرثْبيِنولَيِة ِعدادشَه ةً كَقَذٍْف َأور.  

 .وحرم عِصير ونَحوه ِإذَا غَال َأو َأتَى علَيِه ثَالثَةُ َأياٍم



 

 

  اَلسِرقَةُ 
  ويقْطَع اَلساِرقُ ِبثَماِنيِة شُروٍط

وكَون ساِرٍق  ، وِهي َأخْذُ ماِل معصوٍم خُفْيةً      ، اَلسِرقَةُ  
ِريِمِه      متَحوٍق ورسا ِبماِلما عخْتَاراال   ، كَلَّفًا موٍق مرسم نكَوو

وكَونُه ِنصابا وهو ثَالثَةُ دراِهم ِفضةً َأو ربِع ِمثْقَاٍل         ، محتَرما  
ز وِحر، وِإخْراجه ِمن ِحرِز ِمثِْلِه     ، ذَهبا َأو ما ِقيمتُه َأحدهما      
وانِْتفَاء اَلشُّبهِة وثُبوتُهـا ِبشَـهادِة      ، كُلِّ ماٍل ما حِفظَ ِبِه عادةً       

، عدلَيِن يِصفَاِنها َأو ِإقْراٍر مرتَيِن مع وصـٍف ودواٍم علَيـِه            
 وٍق ِمنْهرسةُ مطَالَبمِه، وِليو ِكيِلِه َأوو َأو.  

 بجتْ        فَِإذَا وِسمحفِْصِل كَفِِّه وم نَى ِمنمالْي هدتْ يقُِطع 
، فَِإن عاد قُِطعتْ ِرجلُه اَلْيسرى ِمن مفِْصِل كَعِبِه وحِسـمتْ           

تُوبتَّى يح ِبسح ادع فَِإن.  
          تَهِقيم مٍز غُرِر ِحرغَي ةً ِمناِشيم ا َأورقَ تَمرس نمو

رم    ال قَطْعِن وتَي ،         نمى ِبِه زشْتَري شْتَِريِه َأوا يم ِجدي لَم نمو
 .مجاعٍة غَالٍء لَم يقْطَع ِبسِرقٍَة

  فَصٌل ِفي قُطَّاع اَلطَِّريِق
اعاَلطَِّريِق َأنْو قُطَّاعو:  

قُِتَل ، ذَ اَلْماَل   فَمن ِمنْهم قَتََل مكَاِفًئا َأو غَيره كَولٍَد وَأخَ       



 

 

شْتَِهرتَّى يكَاِفٌئ حم ِلبص ثُم.  
لْبال صا وتْمقَتََل فَقَطْ قُِتَل ح نمو.  

            لُـهِرج نَـى ثُـمماَلْي هدتْ ياَل فَقَطْ قُِطعَأخَذَ اَلْم نمو
خُلِّيتَا وِسمحاِحٍد وقَاٍم وى ِفي مرساَلْي.  

وشُـِرطَ ثُبـوتُ    ، افَ اَلسِبيَل فَقَطْ نُِفي وشُرد      وِإن َأخَ 
  .وِحرٍز وِنصاٍب، ذَِلك ِببينٍَة َأو ِإقْراٍر مرتَيِن 

-ومن تَاب ِمنْهم قَبَل اَلْقُدرِة علَيِه سقَطَ عنْه حقٌّ اَللَِّه           
  . وُأِخذَ ِبحقِّ آدِمي-تَعالَى

و نمقَطَووِتِه سَل ثُبقَب ِللَِّه فَتَاب دِه حلَيع بج.  
        تُهمرح َأو هنَفْس َأو الُهم ُأِريد نمو ،   ِريداَلْم ِفعنْدي لَمو

 ِإال ِبالْقَتِْل ُأِبيح ،انمال ضو.  
سـاِئٍغ  والْبغَاةُ ذُو شَوكٍَة يخْرجون علَى اَالماِم ِبتَْأِويٍل        

هملْزفَي. 

تَدراَلْم كَامَأح  
تَدرالْمالِمِه: وِإس دعا بزيمم لَوا وعطَو كَفَر نم.  

           َأو هدحج َأو ولَهسر َأو اَللَّه بس ةَ َأووى اَلنُّبعتَى ِادفَم
َأو ِإحـدى   ،  َأو ملَكًـا     َأو ِكتَابا َأو رسوال   ، ِصفَةً ِمن ِصفَاِتِه    
، َأو حكْما ظَاِهرا مجمعـا علَيـِه كَفَـر          ، اَلِْعباداِت اَلْخَمِس   



 

 

  .فَيستَتَاب ثَالثَةَ َأياٍم فَِإن لَم يتُب قُِتَل
            ـولَهسر َأو اَللَّـه ـبس نا ِممُل ظَاِهرال تُقْبو ، َأو

تُهتْ ِردراِحٍر ، تَكَرسنَاِفٍق وم ال ِمنو.  
ِإقْالع ونَدم وعزم   : وِهي، وتَِجب اَلتَّوبةُ ِمن كُلِّ ذَنٍْب      

 .َأن ال يعود مع رد مظْلَمٍة ال ِاسِتحالٌل ِمن نَحِو غَيبٍة وقَذٍْف

  َأحكَام األطِْعمِة 
  .وَأصلُه الِْحلُّ،  ِفيِه حالٌل وكُلُّ طَعاٍم طَاِهٍر ال مضرةَ

وميتٍَة ، ومِضر كَسم وِمن حيواِن      ، وحرم نَِجس كَدٍم    
وثَعلٍَب وابـِن آوى ال     ، بر ما يفْتَِرس ِبنَاِبِه كََأسٍد ونَِمٍر وفَهٍد        

  عبض ،      قَاٍب وِبِمخْلٍَب كَع ِصيدا يٍر مطَي ِمنقٍْر  وْأكُُل  ، صا يمو
ومـا تَسـتَخِْبثُه اَلْعـرب ذُو اَلْيسـاِر         ، اَلِْجيفَ كَنَسٍر ورخٍْم    

  .وما تًولَّد ِمن مْأكُوٍل وغَيِرِه كَبغٍْل، كَوطْواٍط وقُنْفٍُذ وِنيٍص 
يحاٍح وسِتمٍع وى ِضفْدِسو ٍر كُلُّهحب انويح احبيٍةو.  

           ـدسا يم مِر سٍم غَيرحم ا ِمنوبجَأكََل و طُراُض نمو
قَهمر.  

ويلْزم مسِلما ِضيافَةُ مسِلٍم مساِفٍر ِفي قَريٍة ال ِمصٍر يوما ولَيلٍَة           
 .قَدر ِكفَايِتِه وتُسن ثَالثَةَ َأياٍم



 

 

 يذَكَاِة الْح كَاماِنَأحو  
ِإال (ال يباح حيوان يِعيشُ ِفي اَلْبر غَير جراٍد ونَحِوِه          

  .(ِبذَكَاٍة
  .كَون ذَاِبٍح عاِقال مميزا ولَو ِكتَاِبيا: وشُروطُها َأربعةٌ

وقَطْـع  ، وِهي كُلُّ محدٍد غَير ِسن وظُفُـٍر        ، وااللَةُ  
لْقُوٍم وِريٍءحم.  

، وما عجز عنْه كَواِقٍع ِفي ِبْئرٍ     ، وسن قَطْع الْودجيِن    
فَِإن َأعانَه غَيـره    ، ومتَرد يكِْفي جرحه حيثُ كَان    ، ومتَوحٍش

 ِعنْـد " ِبسِم اَللَّهِ "وقَوُل  . كَكَوِن رْأِسِه ِفي الْماِء ونَحِوِه لَم يِحلَّ      
 .وتَسقُطُ سهوا لَا جهالً، تَحِريِك يِدِه

 وذَكَاةُ جِنيٍن خَرج ميتًا ونَحِوِه ِبذَكَاِة ُأمِه
        ـذَكِة مرضا ِبحهدحتْ ِبآلٍَة كَالٍَّة وكُِرهـلْخٌ   ، وسو ،

  .ونَفْخُ لَحٍم ِلبيٍع، وكَسر عنٍُق قَبَل زهوٍق 
 تَو نسِر       وسلَى ِشقِِّه االيلَِة عِإلَى اَلِْقب هِرفْقٌ ِبِه  ، ِجيهو

 ،تَكِْبيرو. 
  َأحكَام الصيِد 

  احبم ديةٌ، اَلصعبَأر وطُهشُرو  
، وِهي آلَةُ ذَكَاٍة    ، وااللَةُ  ، كَون صاِئٍد ِمن َأهِل ذَكَاٍة      



 

 

    َأن وهو لَّمعم اِرحج ِسـَل      َأوِسَل ِإذَا ُأرتَرسِإذَا   ،  ي ِجـزنْزوي
  ِجرْأكُْل     ، زي لَم كسِإذَا َأما   ، وا قَاِصدالُهسِإرَل  ، وستَرفَلَِو اس

جاِرح ِبنَفِْسِه فَقَتََل صيدا لَم يِحلَّ والتَّسِميةُ ِعنْد رمٍي َأو ِإرساِل           
  .سن تَكِْبير معهاو، وال تَسقُطُ ِبحاٍل 

َأو َأرسَل بِعيرا َأو غَيره لَم يـزْل        ، ومن َأعتَقَ صيدا    
نْهع ِملْكُه.  

  باب األيماِن 
، َأو اَلْقُـرآِن    ، َأو ِصفٍَة ِمن ِصفَاِتِه     ، تَحرم ِبغَيِر اللَِّه    

  .الْكَفَّارةُفَمن حلَفَ وحِنثَ وجبتْ علَيِه 
  :وِلوجوِبها َأربعةُ شُروٍط

فَال تَنْعِقـد   ، وكَونُها علَى مستَقْبٍل    ، قَصد عقِْد الْيِميِن    
علَى ماٍض كَاِذبا عاِلما ِبِه وِهي اَلْغَموس وال ظَانا ِصدقَ نَفِْسِه           

، تَِحيٍل وكَون حاِلٍف مخْتَارا     وال علَى ِفعِل مس   ، فَيِبين ِبِخالِفِه   
َأو تَرِك ما حلَفَ علَى ِفعِلِه      ، وِحنِْثِه ِبِفعل ما حلَفَ علَى تَرِكِه       

  .غَير مكْرٍه َأو جاِهٍل َأو نَاٍس
          وٍه َأوكْرِل ملَى ِفعِإذَا كَانَتْ ع ِبر هكْريِحنْثٌ و نسيو

  .وعكْسه ِبعكِْسِه،  تَرِك منْدوٍب
، َأو تَرِك واِجٍب    ، ويِجب ِإن كَانَتْ علَى ِفعِل محرٍم       



 

 

 .وعكْسه ِبعكِْسِه

 تَهَأم مرح ِإنٌل وفَص  
          مرحي ٍة لَمجوز رالال غَيح َأو تَهَأم مرح ِإنِه ، ولَيعو

 ِميٍن ِإنةُ يكَفَّارلَهفَع.  
ويخَير ِفيها بين ِإطْعاِم عشْـرِة      ، وتَِجب فَورا ِبِحنٍْث    

َأو ِعتْـقُ   ، مساِكين َأو ِكسوِتِهم كُسوةً تَِصح ِبها صالةُ فَرٍض         
  .فَِإن عجز كَِفطْرٍة صام ثَالثَةَ َأياٍم متَتَاِبعٍة، رقَبٍة مْؤِمنٍَة 
بمِف     ورلَى الْعِميٍن عـِة       ، نَى يـا ِإلَـى ِنيِفيه عجريو

 كَِنيِتِه ِبِبنَـاٍء وسـقٍْف      -ِإن ِاحتَملَها لَفْظُه  -حالٍَف لَيس ظَاِلما    
اءماَلس.  

 فصل في النذر
   النَّذْر مكْروه وال يِصح ِإال ِمن مكَلٍَّف 

  :نْواٍعوالْمنْعِقد ِستَّةُ َأ
، ِللَِّه عِلي نُذُر ِإن فَعلْتُ كَـذَا وال ِنيـةَ           : ك: الْمطْلَقُ

لَهفَع ِميٍن ِإنةُ يفَكَفَّار.  
وهو تَعِليقُه ِبشَرٍط يقِْصد    ، نَذَر ِلجاٍج وغَضٍب    : الثَّاِني

فَيخَير بين  ، فَعِلي كَذَا   كإن كَلَّمتُك   ، الْمنْع ِمنْه َأو الْحمَل علَيِه      



 

 

  .ِفعِلِه وكَفَّارِة يِميٍن
فَيخَير ، كَِللَِّه عِلي َأن َألِْبس ثَوِبي      ، نَذْر مباٍح   : اَلثَّاِلثُ

  .َأيضا
اِبعلَى: اَلرَأو ِوِه فَالتَّكِْفيرنَحوٍه كَطَالٍق وكْرم نَذْر.  
اَلْخَاِمس :ٍة   نَذَرِصيعٍر   ،  مِب خَمكَشُر ،  فَاءاَلْو مرحفَي
التَّكِْفير ِجبيو.  

اِدسٍر   : اَلسرتَب ِد    ، نَذَرِتكَاٍف ِبقَصاعاٍم وِصيالٍة وكَص
كَإن شَفَا اللَّه مِريِضي فَِللَِّه     ، َأو معلَّقًا ِبشَرٍط    ، التَّقَرِب مطْلَقًا   

  .ا فَيلْزم اَلْوفَاء ِبِهعِلي كَذَ
         ثُلُثُـه هزاِلِه َأجقَةَ ِبكُلِّ مدالص نَذَر نمو ،   مـوص َأو

هونَحٍر وشَه : عالتَّتَاب هةً، لَِزموددعا مامَأي نَذَر ال ِإن.  
  ..وحرم ِبال اسِتثْنَاٍء، وسن اَلْوفَاء ِبالْوعِد 



 

 

  اب الْقَضاِءِكتَ
فَينِْصب االمام ِبكُلِّ ِإقِْليٍم    ، وهو فَرض ِكفَايٍة كَاالمامِة     

ويـْأمره  ، ويخْتَار َأفْضَل من يِجد ِعلْمـا وورعـا         ، قَاِضيا  
وتُِفيد ِواليـةُ حكَـٍم عامـةً فَصـَل         ، ِبالتَّقْوى وتَحري الْعدِل    

والنَّظَر ِفي ماِل يِتيٍم    ، وَأخْذَ الْحقِّ ودفَعه ِإلَى ربِه      ، ومِة  الْحكُ
ومجنُوٍن وسِفيٍه وغَاِئٍب ووقِْف عمِلِه ِليجِري علَـى شَـرِطِه          

ِر ذَِلكغَيو.  
، ويجوز َأن يولِّيه عموم اَلنَّظَِر ِفي عمـوِم اَلْعمـِل           

خَاصاوِفيِهم ا َأوِدِهما ِفي َأح.  
، حـرا   ، ذَكَـرا   ، عاِقال  ، وشُِرطَ كَون قَاٍض باِلغًا     

مجتَِهدا ولَو ِفـي    ، متَكَلِّما  ، بِصيرا  ، سِميعا  ، عدال  ، مسِلما  
  مذْهِب ِإماِمِه

      ِللْقَض لُحصال يجا رمنَهياثْنَاِن ب كَّمح ِإنو   هكْماِء نَفَذَ ح
هنَاِئب َأو امِإم الهو نم كْمنْفُذُ ِفيِه حا يِفي كُلِّ م. 

، حِليمـا ، لَينًا ِبلَا ضـعفٍ   ، وسن كَونُه قَِويا ِبال عنْفٍ    
 .عِفيفًا، متََأنِّيا ، فَِطنًا

 ولَحِظـِه   ،وعلَيِه اَلْعدُل بين متَحـاِكِمين ِفـي لَفِْظـهِ        



 

 

 .ومجِلِسِه ودخُوٍل علَيِه
َأو حاِقن َأو ِفي    ، وحرم الْقَضاء وهو غَضبان كَِثيرا        

َأو نُعاٍس  ، َأو كَسٍل   ، َأو ملٍَل   ، َأو هم   ، ِشدِة جوٍع َأو عطٍَش     
شْوٍة وهِديـٍة ِمـن     وقَبوُل رِ ، َأو حرٌٍ مزِعِج    ، َأو برٍد مْؤِلٍم    ، 

ةَ لَهكُومال حِتِه وَل ِوالياِديه قَبهي كَان نِر مغَي.  
وال ِلمـن ال   ، وال ِلنَفِْسِه   ، وال ينْفُذُ حكْمه علَى عدوِه      

لَه تُهادُل شَهتُقْب.  
       ا تَتْبلَِد ِبمٍم ِفي اَلْبلَى خَصع اهدتَعِاس نمـةُ    واَلِْهم ـهع

وِإن ، كَمِريٍض ونَحِوِه   ، لَِزمه ِإحضاره ِإال غَير برزٍة فَتُوكُِّل       
 .وجب يِمين َأرسَل من يحلِّفُهما

  شَرطُ كَوِن مدٍع جاِئز اَلتَّصرِف
تَحِرير و، وشُِرطَ كَون مدٍع ومنِْكٍر جاِئزي اَلتَّصرِف       

  .وِعلْم مدعى ِبِه ِإال ِفيما نُصححه مجهوال كَوِصيٍة، اَلدعوى 
      وطَهشُر ا ذَكَرقْدى ععفَِإِن اد ،     هببس اِرثًا ذَكَرو َأو ،

  .اءَأو ِبِهما فَِبَأيِهما شَ، َأو محال ِبَأحِد اَلنَّقْديِن قَومه ِباالخَِر 
فَِإن َأقَر اَلْخَصم حِكم علَيِه ِبسَؤاِل مدٍع       ، وِإذَا حررها   

فَِإن نَكََل حِكم علَيِه ِبسَؤاِل     ، وِإن َأنْكَر وال بينَةَ فَقَولُه ِبيِميِنِه       ، 
  .مدٍع ِفي ماٍل وما يقْصد ِبِه



 

 

آدِمي ِسوى ِنكَـاٍح ورجعـٍة      ويستَحلَفُ ِفي كُلِّ حقِّ     
  .ونَسٍب ونَحِوها ال ِفي حقِّ اَللَِّه كَحد وعبادٍة

  .والْيِمين اَلْمشْروعةُ ِباَللَِّه وحده َأو ِبِصفَِتِه
وشُِرطَ ِفي بنَيٍة عدالَـةٌ     ، ويحكَم ِبالْبينَِة بعد اَلتَّحِليِف     

وِفـي مـزك    ، ِنكَاٍح باِطنًا َأيضـا     ) عقَِد(وِفي غَيِر    ، ظَاِهرا
وتَقَدم بينَِة  ، معِرفَةُ جرٍح وتَعِديٍل ومعِرفَةُ حاِكٍم ِخبرتَه اَلْباِطنَةَ      

 .جرٍح
ولَـا  ، فَمتَى جِهَل حاِكم حاَل بينٍَة طَلَب اَلتَّزِكيةَ مطْلَقًا       

قْبلَاِنيجا ِإلَّا رِوِهمنَحٍح ورِفي جا وُل ِفيه . 
َأو مستَِتٍر ِفـي    ، ومن ِادعى علَى غَاِئٍب مسافَةَ قَصرٍ     

سِمعتْ وحِكم ِبها ِفي    ، َأو غَيِر مكَلٍَّف ولَه بينَةٌ    ، َأو ميتٍ ، اَلْبلَِد
 تُسمع علَى غَيِرِهم حتَّى يحضـر َأو        ولَا، غَيِر حقِّ اَللَِّه تَعالَى   

تَِنعمي. 
تَنِْفيذُه هلَِزم نَفِّذَهِلي هنَقْض هملْزلَا ي كْمِه حِإلَي ِفعر لَوو. 

ويقْبُل ِكتَاب قَاٍض ِإلَى قَاٍض ِفي كُلِّ حقِّ آدِمي وِفيما          
ِإال ِفـي مسـافَِة     ،  ثَبتَ ِعنْده ِليحكُم ِبه ِ     حكَم ِبِه ِلينَفِّذَه ال ِفيما    

 .قَصٍر



 

 

  اَلِْقسمةُ نَوعاِن
  :والِْقسمةُ نَوعاِن

وِهي ِفيما ال ينْقَِسم ِإال ِبضـرٍر َأو رد         : ِقسمةُ تَراضٍ 
  .ِعوٍض كَحماٍم ودوٍر ِصغَاٍر

ومـن  ، اِء وحكْمها كَبيٍع    وشُِرطَ لَها ِرضا كُلِّ اَلشُّركَ    
وِفي شَِركَِة نَحِو عبٍد وسيٍف وفَرٍس ِإلَـى        ، دعا شَِريكَه ِفيها    

     ِبرٍة ُأجارِإج ٍع َأويا       ، بِهملَيع ُأوِجر َأو ى ِبيعَأب فَِإن ،  قُِسـمو
  .ثَمن َأو ُأجرةٌ
ِهي ما ال ضرر ِفيهـا وال رد        و: ِقسمةُ ِإجبارٍ : اَلثَّاِني

فَيجبر ، عوٍض كَمكَيٍل وموزوٍن ِمن ِجنٍْس واِحٍد ودوٍر ِكباٍر         
  .شَِريك َأو وِليه علَيها

وهِذِه ، ويقِْسم حاِكم علَى غَاِئٍب ِبطَلَِب شَِريٍك َأو وِليِه         
ازِإفْر  

   نشُِرطَ كَوا   وِلمسال  ، قَاِسٍم مدـا    ، عِة مماِرفًا ِبالِْقسع
  .ويكِْفي واِحد ومع تَقِْويٍم اثْنَاِن، لَم يرضوا ِبغَيِرِه 

وِإال ِبالِْقيمـِة َأو    ، وتُعدُل اَلسهام ِباالجزاِء ِإن تَساوتْ      
    تْهِإِن ِاقْتَض داَلر ،  و عقْري ـا     ثُمةُ ِبهماَلِْقس متَلْز ،   ـرخَي ِإنو

  .َأحدهما اَالخَر صحتْ ولَِزمتْ ِبِرضاهما وتَفَرِقِهما



 

 

  ِكتَاب اَلشَّهاداِت
وَأداُؤهـا  ، تَحملُها ِفي غَيِر حقِّ اَللَِّه فَـرض كَاِفيـٍة          

  .ِبال ضرٍر، فَرض عيٍن مع اَلْقُدرِة 
ال ُأجـرةُ مركُـوٍب     ، وحرم َأخْذُ ُأجرٍة وجعٍل علَيها      

َأو ، َأو سماٍع   ، وَأن يشْهد ِإال ِبما يعلَمه ِبرْؤيٍة       ، لمتَأٍذ ِبمشٍْي   
ها ِاسِتفَاضٍة عن عدٍد يقَع ِبِه اَلِْعلْم ِفيما يتَعذَّر ِعلْمه غَاِلبا ِبغَيرِ          

  .ومصِرِفِه، ووقٍْف ، وطَالٍق ، وِنكَاٍح ، وموٍت ، كَنَسٍب ، 
واعتُِبر ِذكْر شُروِط مشُهوٍد ِبِه ويِجب ِإشْهاد ِفي ِنكَاٍح         

  .ويسن ِفي غَيِرِه
     المشُِرطَ ِفي شَاِهٍد ِإسلُوغٌ  ، وبقٌْل  ، وعنُطْـقٌ   ، وو ،

وعدالَةٌ ، وِممن يِفيقُ حاَل ِإفَاقَِتِه     ،  ِمن َأخْرس ِبخَطِِّه     لَِكن تُقْبلُ 
  :ويعتَبر لَها شَيَئاِن، 

وهـو َأداء اَلْفَـراِئِض     ، اَلصالح ِفي اَلـديِن     : اَالوِل
 يـدِمن   وال، واجِتنَاب اَلْمحاِرِم ِبَأن ال يْأِتي كَِبيرةً       ، ِبرواِتِبها  

  .علَى صِغيرٍة
اسِتعماُل اَلْمروءِة ِبِفعِل ما يزينُه ويجملُه وتَـرِك مـا          

ِشينُهيو هنِّسدي.  
وال تُقْبُل شَهادةُ بعِض عمودي نَسِبِه ِلبعٍض وال َأحـِد          



 

 

َأو يـدفَع   ، لَى نَفِْسِه نَفْعا    وال من يجر ِبها إِ    ، اَلزوجيِن ِلالخَِر   
  .وال عدو علَى عدوِه ِفي غَيِر ِنكَاٍح، ِبها عنْها ضررا  

    هودع وفَه هحفَر هغَم ٍد َأوةُ َأحاءسم هرس نمو ، نمو
 .ال تُقْبُل لَه تُقْبُل علَيِه

   ِمن اَلشُّهوِدفَصٌل ِفي كَم يشْتَرطُ 
          َأقَر َأنَّه ِبِه َأو وندشْهاٍل يةُ ِرجعبنَا َأرشُِرطَ ِفي اَلزو

  .ِبِه َأربعا
  .ثَالثَةٌ: وِفي دعوى فَقٍْر ِممن عِرفَ ِبِغنًى

َأو حـد وِنكَـاٍح     ، وِفي قَوٍد وِإعساٍر وموِجِب تَعِزيٍز      
 ِممِوِه ونَحاال      وم ساُل     ، ا لَيِبِه اَلْم دقْصال يِه   ، ولَيع طَِّلعي َأو

  .اَلرجاُل غَاِلبا رجالِن
َأو رجـٌل   ، رجـالِن     : وما يقْصد ِبـهِ   ، وِفي ماٍل   

  .َأو رجٌل ويِمين اَلْمدِعي، وِامرَأتَاِن 
ومع ،  ونَحِوِهما قَوُل ِاثْنَيِن     ي داٍء ودابٍة وموضحةٍ   وِف
اِحدذٍْر وع.  

وما ال يطَِّلع علَيِه اَلرجاُل غَاِلبا كَعيوِب ِنساٍء تَحـتَ          
، واسِتهالٍل وِجراحٍة ونَحِوها ِفي حمـاٍم       ، ورضاٍع    ، ِثياٍب  
  .امرَأةٌ عدٌل َأو رجٌل عدٌل:  وعرٍس



 

 

  تُقْبُل اَلشَّهادةُ علَى اَلشَّهادِة 
          ُل ِفيِه ِكتَابقْبا يِة ِفي كُلِّ مادلَى اَلشَّهةُ عادُل اَلشَّهتُقْبو

  .اَلْقَاِضي ِإلَى اَلْقَاِضي
َأو ، َأو مـرٍض    ، وشُِرطَ تُعذَر شُهوِد َأصٍل ِبمـوٍت       

ودوام ،  خَوٍف ِمن سلْطَاٍن َأو غَيـِرِه        َأو، غَيبٍة مسافَةَ قَصٍر    
وهـو يسـمع   ، واسِترعاء َأصٍل ِلفَرٍع َأو ِلغَيـِرِه   ، عدالَِتِهما  
اشْهد َأنِّي َأشْهد َأن فُالن بن فُالٍن َأشْهدِني علَى نَفِْسـِه           : فَيقُوُل

َأو ، َأو يسمعه يشْهد ِعنْد حـاِكٍم       ،   َأو َأقَر ِعنِْدي ِبكَذَا ونَحِوهِ    
وتَْأِديةُ فَرٍع ِبِصفَِة تَحمِلـِه     ، يعزوها ِإلَى سبٍب كَبيٍع وقَرٍض      

  .وثُبوتُ عدالَِة اَلْجِميِع، وتَعِيِينُه الصٍل 
ـ -وِإن رجع شُهود ماٍل قَبَل حكٍَم      عبو كَمحي لَم  لَـم هد

  .ينْقَض وضِمنُوا
وِإن بان خَطٌَأ مفٍْت َأو قَاٍض ِفي ِإتْالِف ِلمخَاِلفَِة قَاِطٍع          

  .ضِمنَا



 

 

  ِكتَاب اَإلقْـراِر
َأو ِإشَارٍة ِمن   ، يِصح ِمن مكَلٍَّف مخْتَاٍر ِبلَفٍْظ َأو ِكتَابٍة        

ِر ِإال ِمنلَى اَلِْغيال ع ساِرٍثَأخْروو ِليوِكيٍل وو .  
ويِصح ِمن مِريٍض مرض اَلْموِت ال ِلواِرٍث ِإال ِببينٍَة         

  .ولَو صار ِعنْد اَلْموِت َأجنَِبيا، َأو ِإجازٍة 
  .ويِصح الجنَِبي ولَو صار ِعنْد اَلْموِت واِرثًا

  .وِإعطَاٍء كَِإقْراٍر
ِعِه اثْنَاِن قُِبَلودي ا ِبِنكَاٍح لَمهِليو تْ َأوَأقَر ِإن.  

  ويقْبُل ِإقْرار صِبي لَه عشَر َأنَّه بلَغَ ِباحِتالٍم
" بلَـى "َأو  " نَعـم :  "ومِن ادِعي علَيِه ِبشَـيٍء فَقَـالَ      

" اتَّـِزن "َأِو  " خُـذْ "ال  ، د َأقَـر    فَقَ" خُذْ"َأو" اتَِّزنْه"ونَحوهما َأِو   
  .ونَحِوِه

  .وال يضر اَالنْشَاء ِفيِه
َأو ثَمن خَمٍر ونَحِوِه يلْزمه     ، ولَه عِلي َألْفٌ ال يلْزمِني      

  .اَاللْفُ
لُهفَقَو ِرْئتُ ِمنْهب َأو تُهيَألْفٌ قَض ِليع كَان َأو لَهو.  

ٍب فَالوبِلس اهزع نٍَة َأويتَ ِببثَب ِإن.  



 

 

  .ثُم ادعى اَلدفْع ِببينٍَة لَم يقْبْل، وِإن َأنْكَر سبب اَلْحقِّ 
         ِوِهننَحٍة وِهب اٍض َأوِإقْب ٍض َأوِبقَب َأقَر نمو ،  َأنْكَر ثُم

  .وسَأَل َأحالفَ خَصِمِه لَِزمه،  بينَةَ ولَم يجحد ِإقْراره وال، 
ثُم َأقَر ِبذَِلك ِلغَيِرِه لَـم      ، ومن باع َأو وهب َأو َأعتَقَ       

  .ويغْرمه ِلمقَر لَه، يقْبْل 
ا قُِبَل ِببينٍَة م  ، ثُم ملَكْتُه بعد    ، لَم يكُن ِملِْكي    : وِإن قَالَ 

  .لَم يكَذِّبها ِبنَحِو قَبضتُ ثَمن ِملِْكي
  .وال يقْبُل رجوع مِقر ِإال ِفي حد ِللَِّه

َأو مـاٌل عِظـيم     ، َأو كَذَا   ، لَه عِلي شَيء    : وِإن قَالَ 
  هونَحو ،   هى تَفِْسيرَأبو ،    هرفَستَّى يح ِبسُل ِبأَ ، حقْبياٍل  وقَلِّ م

  .ال ِبصِبيٍة َأو خَمٍر َأو ِقشِْر جوزٍة ونَحِوِه، وِبكَلٍْب مباٍح  ، 
َأو فَص ِفي   ، ولَه تَمر ِفي ِجراٍب َأو ِسكِّين ِفي ِقراٍب         

  .ونَحو ذَِلك يلْزمه اَالوُل، خَاتٍَم 
وِبَأمـٍة لَـيس    ، َأرِضـِه   وِإقْرار ِبشَجٍر لَيس ِإقْرارا بِ    

  .وِببستَاٍن يشْمُل َأشْجاره، ِإقْرارا ِبحمِلها 
واالخَر فَساده فَقَوُل   ، وِإِن ِادعى َأحدهما ِصحةَ اَلْعقِْد      

  .مدِعي اَلصحِة
 اَللَّهالَى-وتَعو انَهحباِب-سوِبالص لَمَأع .  



 

 

ةُ     تَمخَةُ اَلنَّاِفعِذِه اَلنُّسـالَى        -تْ هتَع اَللَّـه شَاء ِإن - 
نَهار اَالرِبعاِء ساِدس عشَـر     ، ِبعوِن اَللَِّه تَعالَى وحسِن تَوِفيِقِه      

         اِنيِد الِْبلْبمحا مَؤلِِّفهَألٍْف ِبقَلَِم مو ِسينخَمٍع وبنَةَ َأرس انضمر
 .خَزرِجي اَلْحنْبِلي عفَا اَللَّه عنْه ِبمنِِّهالْ

 تـم الكتاب
 

 




